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NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ II (2007 – 2012)

CỦA LIÊN HIỆP CÁC
HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 
II (2007 - 2012) của Liên 
hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu (Liên hiệp Hội) đã kết thúc. 
Trải qua 5 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội II, được 
sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ tỉnh, Liên hiệp các 
Hội KHKT Việt Nam, sự phối 
hợp giúp đỡ của các ban, ngành 
hữu quan, sự hợp tác cùng chung 
sức của các Hội thành viên, Liên 
hiệp Hội đã có bước phát triển. 
Sau Đại hội II, Liên hiệp Hội tỉnh 
có 17 Hội thành viên và 01 đơn 
vị trực thuộc với 250 chi hội và 
trên 6.800 hội viên. Trong 5 năm 

qua đã có 3 hội, 2 trung tâm được 
thành lập (Hội Nước sạch và Môi 
trường, Hội Nghề cá, Hội Cầu 
đường - Cảng, Trung tâm ứng 
dụng năng lượng sinh học, phục 
hồi sức khỏe và trung tâm nghiên 
cứu và ứng dụng công nghệ môi 
trường) và 1 chi hội xin gia nhập 
Liên hiệp Hội (chi hội Thư viện 
tỉnh). Nâng số hội thành viên lên 
21 đơn vị, 3 trung tâm trực thuộc 
và trên 500 chi hội với trên 17.000 
hội viên, trong đó có khoảng 
10.000 trí thức KHCN, chiếm gần 
60% lực lượng trí thức KHCN 
trong tỉnh (tăng trên 10.000 hội 
viên so với đầu nhiệm kỳ). Một số 
hội tăng nhiều hội viên như Hội 
Xây dựng, Hội Cựu giáo chức, 

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, Hội Làm vườn... 

Với vai trò vị trí là một tổ chức 
chính trị-xã hội của đội ngũ trí 
thức, Liên hiệp Hội đã tập hợp, 
đoàn kết đội ngũ trí thức KHCN 
thông qua các hội thành viên tham 
gia các hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng KHKT, tuyên truyền 
phổ biến kiến thức KH&CN, tổ 
chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, 
tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội, góp phần thiết thực vào sự 
nghiệp CNH, HĐH đất nước trên 
địa bàn tỉnh.

Liên hiệp Hội phối hợp với Ban 
tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Giáo dục và 
Đào tạo tham mưu Ban thường 
vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 
73-KH/TU ngày 12/9/2009 thực 
hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của 
Hội nghị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về 
“xây dựng đội ngũ trí thức trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước”, 
tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng 
kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 45-
CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 
VIII) “về đẩy mạnh hoạt động 
của Liên hiệp các Hội khoa học 

  TS. Trần Văn Khánh
Chủ tịch Liên hiệp các 
Hội KHKT tỉnh
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kỹ thuật Việt Nam”; Kế hoạch 
thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của 
Bộ chính trị (khóa X) “về tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của Liên 
hiệp các Hội khoa học kỹ thuật 
Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước”.

Đặc biệt, Liên hiệp Hội đã tham 
mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, 
UBMTTQVN tỉnh tổ chức buổi 
gặp mặt đại biểu trí thức nhân dịp 
xuân Nhâm Thìn 2012. Buổi gặp 
mặt diễn ra thân mật, chân thành 
và cởi mở. Hy vọng buổi gặp mặt 
này sẽ là khởi đầu giai đoạn mới 
cho sự đóng góp tích cực, mạnh 
mẽ hơn của đội ngũ trí thức với sự 
phát triển của Bà Rịa – Vũng Tàu.

Liên hiệp Hội chủ trì cùng với 
Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh 
Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao 
động tỉnh và các ban ngành hữu 
quan tổ chức thành công 3 Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh, góp phần 
khơi dậy phong trào sáng tạo kỹ 
thuật trong xã hội (trong 3 hội 
thi 2006-2007, 2008-2009, 2009-
2010 đã có hàng trăm giải pháp 
dự thi và có 109 giải pháp được 
giải cấp tỉnh và có 7 giải pháp 
được giải cao của Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật toàn quốc).

Trong hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội, Liên 
hiệp Hội và các Hội thành viên 
đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của 
đội ngũ trí thức KHCN đóng góp 
vào dự thảo các văn kiện trình 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
V, Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 2011-2020, KHCN, 
GDĐT, y tế, bảo vệ môi trường… 
Các Hội thành viên đã tích cực, 
chủ động đưa ra các ý kiến tư 
vấn, phản biện về các vấn đề 
liên quan như Hội Xây dựng cử 
cán bộ tham gia Hội đồng Kiến 

phốt kiểu mới đô thị Việt Nam” 
đã được huy chương vàng. Hội 
Khoa học Tâm lý & Giáo dục tỉnh 
phối hợp với Hội Khuyến học 
tỉnh triển khai đề tài KHCN cấp 
tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng mô 
hình xã hội học tập ở tỉnh Bà Rịa 
–Vũng Tàu”; Hội Sinh vật cảnh 
triển khai đề tài “Nghiên cứu sưu 
tầm, gieo ươm một số loài cây gỗ 
bản địa quý hiếm tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu”, Hội Khoa học Lịch 
sử triển khai đề tài “lịch sử tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 
1945-2005”. Ngoài ra các Hội 
thành viên còn tổ chức nhiều hội 
thảo khoa học mang tính chuyên 
ngành, như Hội Xây dựng phố 
hợp với Hội Kiến trúc sư và Sở 
Xây dựng tổ chức hội thảo khoa 
học về giới thiệu công nghệ sàn 
bê tông cốt thép Bubble Deck, 
phối hợp tổ chức hội thảo “phong 
thủy trong quy hoạch, kiến trúc 
xây dựng và cuộc sống con người 
và công nghệ xây dựng mới thế kỷ 
21”, Hội Khoa học Tâm lý Giáo 
dục phối hợp với Sở Giáo dục đào 
tạo, trường Cao Đẳng Sư phạm 
tỉnh tổ chức hội thảo “giáo dục 
kỹ năng sống cho học sinh, sinh 
viên”, “nền kinh tế trí thức, cơ 
hội và thách thức”. Hội Khoa học 
kỹ thuật Cầu đường - Cảng phối 
hợp với Sở Giao thông vận tải 
tỉnh tổ chức hội thảo “Ứng dụng 
công nghệ mới TL2000 trong xây 
dựng và bảo vệ công trình giao 
thông”…

Liên hiệp Hội phối hợp với Sở 
KHCN xuất bản Tập san thông 
tin KHCN định kỳ 4 số/năm gửi 
đến các Hội thành viên và ban 
ngành hữu quan của tỉnh. Trong 
5 năm qua đã có 20.000 bản 
được phát hành. Phối hợp với Sở 
KH&CN và các chuyên gia Pháp 
tổ chức báo cáo chuyên đề “Công 
viên khoa học Technopole-Brest-
ứng dụng công nghệ Wera trong 

trúc quy hoạch của tỉnh, tham gia 
Ban Tổ chức quốc tế ý tưởng quy 
hoạch núi Lớn, núi Nhỏ và đảo 
Gò Găng, Trung tâm hành chính 
tỉnh…, Hội Luật gia tham gia 
đóng góp vào cáo dự thảo Luật 
công đoàn, Luật thuế đất, Luật 
bưu chính, Luật con nuôi, Luật 
phòng chống mua bán người… 
Hội Khoa học Lịch sử tham mưu 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng 
đề taøi nghiên cứu “tổ chức chi 
bộ đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu” tư vấn cho lãnh đạo tỉnh và 
ngành chức năng về công tác bảo 
tồn và phát huy tác dụng của các 
di tích lịch sử-văn hóa…

Trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, 
công tác thông tin, Liên hiệp Hội 
và các Hội thành viên đã tham 
gia thực hiện 12 đề tài NCKH, 
trong đó có 2 đề tài NCKH cấp 
tỉnh do Liên hiệp Hội chủ trì 
đó là đề tài “Từ điển Việt-Châu 
Ro” và “Điều tra đánh giá tiềm 
lực KHCN phần đội ngũ cán bộ 
KHKT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 
đề xuất giải pháp phát huy và 
phát triển”.

Liên hiệp Hội phối hợp với 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Xí 
nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, 
Chi hội Địa vật lý Việt Nam tổ 
chức hội thảo quốc tế “thân dầu 
trong đá móng nức nẻ” có trên 
20 tập đoàn dầu khí nước ngoài 
cùng các bộ ngành của Việt Nam 
dự. Nhiều hội thành viên đã có 
những công trình nghiên cứu ứng 
dụng nổi bật như “Quy hoạch hệ 
thống thoát nước thành phố Vũng 
Tàu”, “Biện pháp khử mùi hôi 
trong cống thoát nước đô thị” của 
Công ty Thoát nước và Phát triển 
đô thị (hội viên tập thể của Hội 
Xây dựng). Công ty còn tham gia 
Hội trợ triển lãm Sáng tạo Khoa 
học Châu Á-Thái Bình Dương 
ở Hàn Quốc với sản phẩm “Bể 
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đồng; các doanh nhân trẻ hội viên 
của tỉnh đóng góp ủng hộ đồng 
bào Miền Trung số tiền trên 2 tỷ 
đồng; Các trung tâm tư vấn pháp 
luật của Hội Luật gia đã tư vấn 
miễn phí cho 600 trường hợp. 
Các Hội viên tập thể của Hội Xây 
dựng tham gia ủng hộ nạn nhân 
chất độc da cam 167 triệu đồng, 
ủng hộ quỹ xã hội, nhà tình nghĩa, 
xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng 
bào Miền Trung và nuôi dưỡng bà 
mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 
trên 20,5 tỷ đồng...

Tuy nhiên, so với tiềm lực 
KHCN hiện có, so với yêu cầu 
phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương và nguyện vọng, khả 
năng của các Hội thành viên, kết 
quả đạt được của Liên hiệp Hội 
còn hạn chế, chưa bền vững. Liên 
hiệp Hội và các Hội thành viên 
chưa có nhiều đóng góp và những 
kết quả nổi bật trong lĩnh vực 
KHCN, vai trò nòng cốt của một 
tổ chức chính trị xã hội của đội 
ngũ trí thức KHCN chưa thể hiện 
một cách đầy đủ.

Để phát huy những thành tích 
đã đạt được trong nhiệm kỳ II, để 
tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XI và Nghị quyết Đại hội tỉnh 
Đảng bộ lần thứ V, Chỉ thị 42-CT/
TW của Bộ Chính trị (khóa X) 
“về tiếp tục đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Liên hiệp các Hội Khoa học 
Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước”; Liên hiệp các 
Hội khoa học kỹ thuật tỉnh đề ra 
mục tiêu công tác nhiệm kỳ III 
(2012-2017) là xây dựng Liên 
hiệp các Hội khoa học kỹ thuật 
tỉnh trở thành tổ chức chính trị 
- xã hội vững mạnh, giữ vai trò 
nòng cốt trong việc tập hợp đoàn 
kết và phát huy sức sáng tạo của 
đội ngũ trí thức khoa học công 

nghệ của tỉnh nhà, góp phần 
đưa KHCN trở thành động lực 
phát triển kinh tế-xã hội của 
tỉnh; thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, xã hội dân chủ, công 
bằng, văn minh.

Trên cơ sở mục tiêu trên, những 
nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ 
III là:  

1. Xây dựng Liên hiệp các Hội 
khoa học kỹ thuật tỉnh thành một 
tổ chức chính trị-xã hội vững 
mạnh.

2. Đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của Liên hiệp các 
Hội khoa học kỹ thuật và Đảng 
đoàn Liên hiệp Hội tỉnh.

3. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, 
phản biện và giám định xã hội.

4. Tăng cường hoạt động phối 
hợp với Sở KH&CN và các sở 
ngành có liên quan trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
Liên hiệp Hội.

5. Đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền và phổ biến kiến 
thức, chia sẻ kinh nghiệm.

6. Đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu khoa học.

7. Tăng cường hợp tác đối 
ngoại của Liên hiệp Hội và các 
Hội thành viên.

Dưới ánh sáng Chỉ thị 42-CT/
TW của Bộ Chính trị và Nghị 
quyết 27-NQ/TW của Ban chấp 
hành TW Đảng; với sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQVN tỉnh; của Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam; với sự phối hợp, giúp 
đỡ của các ban ngành hữu quan 
trong tỉnh; với tinh thần chủ động, 
sáng tạo, khắc phục khó khăn; 
Liên hiệp Hội và các Hội thành 
viên phấn đấu thực hiện thắng lợi 
phương hướng, nhiệm vụ Nghị 
quyết Đại hội III đề ra.

T.V.K

quản trị tích hợp biển và bờ 
biển”. Trung tâm Đào tạo và Bồi 
dưỡng khoa học công nghệ (đơn 
vị 81 của Liên hiệp Hội) từ năm 
2007 đến nay đã phối hợp với các 
trường đại học, cao đẳng trong 
khu vực mở các lớp trung cấp 
về kế toán, tin học và đã đào tạo 
trên 1.000 học sinh và tổ chức thi 
tốt nghiệp ra trường cho trên 800 
học sinh. Hầu hết các học sinh 
ra trường đều có việc làm theo 
ngành, nghề đã học, góp phần 
vào công tác xã hội hóa giáo dục 
và đào tạo nguồn nhân lực có kỹ 
thuật cho tỉnh.

Trong công tác xóa đói giảm 
nghèo, Liên hiệp Hội phối hợp 
với một số đơn vị, tặng quà cho 
250 hộ nghèo thuộc huyện Đất 
Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, thành 
phố Vũng Tàu với số tiền 50 triệu 
đồng; Hội Đông y tổ chức khám 
bệnh từ thiện cho trên 1 trieäu 
lượt người với số tiền trên 20 tỷ 
đồng. Hiện nay Hội có 13 cơ sở 
khám chữa bệnh miễn phí; Trung 
tâm Ứng dụng Năng lượng Sinh 
học phục hồi sức khỏe đã tư vấn, 
hướng dẫn tập luyện mỗi tháng 
cho hơn 1.000 lượt người (không 
thu tiền); Hội Cựu giáo chức vận 
động một nhà hảo tâm giúp đỡ một 
gia đình hội viên ở Xuyên Mộc 20 
triệu đồng xây, sửa nhà nhân dịp 
tết Tân Mão, đề xuất Công đoàn 
Ngành giáo dục tặng quà cho 18 
hội viên cũng như đi thăm tặng 
quà cho 60 Cựu giáo chức bị bệnh 
với số tiền trên 18 triệu đồng; Hội 
Doanh nhân trẻ phối hợp với Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
tổ chức chương trình “Cùng xây 
mái ấm”, đã hỗ trợ xây dựng 30 
căn nhà tình thương, phối hợp 
với Nhà Văn hóa thanh niên tỉnh 
tổ chức chương trình “Thắp sáng 
ước mơ hoa hồng đẹp” và giúp đỡ 
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn với số tiền gần 300 triệu 
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC –
TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN XÃ HỘI*

Kính thưa các Quý vị đại biểu!
Hôm nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã 

tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu trí 
thức trong tỉnh để thông báo những 
kết quả về kinh tế - xã hội của tỉnh 
năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012, 
đồng thời lắng nghe ý kiến của đội 
ngũ trí thức góp ý cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời 
gian tới. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, 
tôi xin trân trọng gửi đến các quý 
vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời 
chào mừng nồng nhiệt nhất.

Trong mọi thời đại, tri thức luôn 
là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí 
thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo 
lao động sản xuất. Ngày nay, cùng 
với sự phát triển nhanh chóng của 
cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành 
nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo 
nên sức mạnh của mỗi quốc gia 
trong chiến lược phát triển. Cùng 
với sự phát triển của đất nước, đội 
ngũ trí thức tỉnh trong những năm 
qua đã tăng nhanh về số lượng, nâng 
lên về chất lượng và có nhiều đóng 
góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp 
phát triển của địa phương và của 
đất nước, thể hiện rõ trên các hoạt 
động nghiên cứu tổng kết thực tiễn, 
đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp 
luận cứ khoa học trong hoạch định 

các chủ trương, chính sách, nghiên 
cứu chuyển giao khoa học – công 
nghệ và làm việc trong các lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh, văn hóa – xã 
hội, lãnh đạo, quản lý; quốc phòng, 
an ninh… Những cống hiến đó đã 
góp phần quan trọng tạo nên những 
thành tựu chung của tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu trong thời gian qua, đặc 
biệt kể từ khi thành lập tỉnh, được 
thể hiện rõ ở tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh nhiều năm liền duy 
trì ở mức cao, tiềm lực kinh tế ngày 
càng gia tăng vững chắc, trong đó 
có nhiều ngành công nghiệp mũi 
nhọn của cả nước như: ngành công 
nghiệp dầu khí, sản xuất điện, phát 
triển cảng biển; kết cấu hạ tầng được 
đầu tư ngày càng hoàn thiện; các 
mặt văn hóa – xã hội, mức sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân từng 
bước được cải thiện và nâng cao rõ 
rệt; hệ thống chính trị được củng 
cố; năng lực lãnh đạo của Đảng bộ 
và chính quyền không ngừng được 
nâng cao; quốc phòng an ninh được 
tăng cường, giữ vững.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi trân 
trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu 
dương những đóng góp rất tâm 
huyết và hiệu quả của giới trí thức 
vào sự phát triển của tỉnh trên tất cả 
các lĩnh vực trong thời gian qua.

Đảng và Nhà nước ta luôn đánh 
giá cao và có những chủ trương, 
chính sách phát huy vai trò của đội 
ngũ trí thức. Thực hiện chủ trương 
đó, ngay từ những ngày đầu thành 
lập, tỉnh đã có sự quan tâm xây 
dựng, thu hút, tạo động lực thúc đẩy 
khả năng cống hiến của đội ngũ trí 
thức, thể hiện qua các chính sách, 
chương trình, kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết chuyên đề về xây dựng 
đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước; về giáo dục – đào tạo; 
khoa học – công nghệ, văn hóa – 
văn nghệ, chính sách đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài…; triển 
khai chương trình đào tạo nguồn 
nhân lực trình độ cao, đầu tư đáng 
kể về ngân sách cho việc thành lập, 
mở rộng, đầu tư chiều sâu cho các 
cơ sở giáo dục, đào tạo; tổ chức 
nâng cao trình độ chuyên môn, tin 
học, ngoại ngữ, lý luận chính trị 
cho cán bộ, công chức; quan tâm 
đến hợp tác quốc tế về giáo dục – 
đào tạo, khoa học – công nghệ; ban 
hành nhiều chính sách sử dụng trí 
thức và tạo môi trường phát huy vai 

Sáng ngày 20/3/2012, tại Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 
VN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức trên địa bàn tỉnh. 
Đến dự buổi gặp mặt có các ông: Phạm Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
ủy; Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; 
đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các hội, đoàn thể doanh nghiệp và các Hội 
thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh và gần 200 trí thức đại diện 
cho trên 20.000 cán bộ có trình độ từ đại học trở lên đang sinh sống và công tác trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Dưới đây là một số bài tham luận của các đại biểu 
trí thức trong buổi gặp mặt:

  Ông Phạm Quang Khải
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Bà Rịa – Vũng Tàu
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trò của trí thức…
Tuy nhiên, cũng cần thấy rõ 

rằng, trước yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội 
nhập kinh tế quốc tế và trước yêu 
cầu phát triển của tỉnh hiện nay, số 
lượng và chất lượng đội ngũ trí thức 
trong tỉnh còn những bất cập, thiếu 
đội ngũ trí thức đầu đàn, tiềm lực 
khoa học công nghệ còn hạn chế, 
chưa có lực lượng khoa học – công 
nghệ làm nòng cốt cho việc triển 
khai nghiên cứu và ứng dụng, đưa 
ra cơ sở khoa học cho các quy hoạch 
tổng thể cũng như các chương trình, 
đề án lớn phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh; hiệu quả hoạt động của 
Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ 
thuật tỉnh còn có những nội dung 
chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; 
việc phối hợp gắn kết giữa nghiên 
cứu, ứng dụng và thực tế sản xuất 
còn chưa chặt chẽ… Đây là những 
vấn đề lớn đặt ra cần tập trung khắc 
phục trong thời gian tới và cần sự 
chung tay hợp tác, hiến kế, đóng 
góp nhiều hơn của các nhà khoa học 
trong và ngoài tỉnh để đáp ứng yêu 
cầu phát triển của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI đã đặt ra mục tiêu: 
“Phấn đấu đến năm 2020 nước ta 
cơ bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại” và Đại hội 
đại biểu tỉnh lần thứ V đưa ra định 
hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 
2010 – 2015 đã được xác định là: 
“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, 
xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; phát huy dân 
chủ và sức mạnh đoàn kết toàn 
dân; phát triển mạnh kinh tế biển, 
xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành 
tỉnh công nghiệp và cảng biển theo 
hướng hiện đại vào năm 2015; phát 
triển kinh tế gắn với yêu cầu phát 
triển bền vững; nâng cao thu nhập, 
chất lượng cuộc sống nhân dân, 
đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi 
xã hội; giữ vững ổn định chính trị; 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân vững mạnh, khu 
vực phòng thủ vững chắc”. Trong 
bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế 
trên thế giới và trong nước có nhiều 
diễn biến nhanh, phức tạp và khó 
lường; việc thực hiện thắng lợi mục 
tiêu trên là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi 
hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính 
trị và các tầng lớp nhân dân, trong 
đó có vai trò hết sức quan trọng của 
đội ngũ trí thức với tư cách là một 
lực lượng cơ bản của cách mạng.

Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các 
cấp, các ngành, đoàn thể và các cơ 
quan chức năng tiếp tục quán triệt và 
triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa X), Kế hoạch 
số 72-KH/TU ngày 12/6/2009 của 
Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Cần xác định rõ: 
“xây dựng đội ngũ trí thức là trách 
nhiệm chung của toàn xã hội, của 
cả hệ thống chính trị; trong đó, 
trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính 
quyền giữ vai trò quyết định. Điều 
đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính 
quyền có chính sách thu hút nhân 
tài, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, đào 
tạo đội ngũ trí thức, đào tạo nguồn 
nhân lực, huy động và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực để phát triển 
giáo dục – đào tạo; mở rộng đào tạo 
những ngành nghề mà tỉnh đang 
cần như: công nghiệp phụ trợ, dịch 
vụ cảng biển, dịch vụ du lịch, dịch 
vụ hậu cần logictic… Đây cũng là 
những nội dung tỉnh rất mong có sự 
tham gia cộng tác có hiệu quả của 
đội ngũ trí thức.

Bên cạnh đó, đối với các hội của 
trí thức, cần củng cố và nâng cao 
chất lượng hoạt động; phát huy vai 
trò nòng cốt của Liên hiệp các Hội 
Khoa học – Kỹ thuật tỉnh và các hội 
thành viên, Hội Văn học – Nghệ 
thuật, Hội Nhà báo tỉnh trong việc 
tập hợp, đoàn kết trí thức, đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động, 
tạo môi trường lành mạnh để phát 
huy năng lực sáng tạo và nâng cao 

phẩm chất đạo đức của đội ngũ trí 
thức, tích cực tham gia phản biện 
xây dựng chủ trương, chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
làm tốt vai trò là cầu nối giữa đội 
ngũ trí thức với Đảng, Nhà nước và 
Mặt trận Tổ quốc…

Về phía tỉnh, sẽ tiếp tục nghiên 
cứu, có những chính sách thu hút, 
đãi ngộ, tạo môi trường thuận 
lợi để trí thức phát triển khả năng 
của mình, cống hiến cho tỉnh, cho 
đấtnước. Cùng với sự quan tâm của 
cấp đảng ủy, chính quyền, của Liên 
hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật 
tỉnh, đội ngũ trí thức có vinh dự và 
bổn phận trước Tổ quốc và Dân tộc, 
phải không ngừng phần đấu nâng 
cao phẩm chất chính trị, đạo đức, 
năng lực chuyên môn, đóng góp 
nhiều nhất cho sự nghiệp phát triển 
đất nước và bảo vệ tổ quốc”.

Tại buổi họp mặt hôm nay với 
tinh thần trách nhiệm và tình cảm 
đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh mong muốn 
nhận được những ý kiến đóng góp 
quý báu của các nhà khoa học, đại 
diện đội ngũ trí thức, các nhà quản 
lý, các hội nghề nghiệp… đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
nhà. Tôi cũng tin tưởng và hy vọng 
rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục 
nhận được sự hợp tác, gắn bó, đóng 
góp nhiều hơn nữa của đội ngũ trí 
thức vì mục tiêu xây dựng Bà Rịa – 
Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn 
minh, hiện đại.

Một lần nữa thay mặt Lãnh đạo 
tỉnh, tôi chân thành cảm ơn các quý 
vị đại biểu, đại diện đội ngũ trí thức 
đang sinh sống và làm việc trên địa 
bàn tỉnh đã dành thời gian quý báu 
của mình tham dự buổi gặp mặt 
này. Chúc các quý vị đại biểu mạnh 
khỏe, đạt nhiều thành công trong sự 
nghiệp cũng như trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn!
P.Q.K

Ghi chú: * Trích bài phát biểu của Ông 
Phạm Quang Khải – Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy BR-VT tại buổi gặp mặt đại biểu trí 
thức đầu năm 2012
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Ngày 20 tháng 3 năm 2012, 
tại thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND 

tỉnh đã tổ chức gặp mặt đại biểu 
trí thức trên địa bàn tỉnh. Có gần 
200 người đại diện cho hơn 20 
ngàn trí thức, cán bộ KHCN của 
Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã 
tham dự. Đại diện cho Liên hiệp 
các hội KH&KT của tỉnh, TS 
Trương Thành Công - PCT LHH 
đã có bài tham luận về “Trí thức 
với sự nghiệp CNH - HĐH ở tỉnh 
BR-VT, vai trò cầu nối của Liên 
hiệp các hội KH&KT tỉnh”. Dưới 
đây là bài tham luận về chủ đề này:

1. VAI TRÒ CỦA TRÍ THỨC 
ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG 
NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI 

HOÁ (CNH - HĐH):
Như chúng ta biết, thế giới hiện 

nay đang chuyển từ kinh tế công 
nghiệp sang kinh tế tri thức, đó là 
quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế 
chủ yếu dựa vào vốn và tài nguyên 
thiên nhiên sang nền kinh tế chủ 
yếu dựa vào tri thức con người. 
Vì thế, tầng lớp trí thức đang phát 
triển nhanh chóng không chỉ về số 
lượng mà cả vai trò, sức ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến diễn tiến chính trị, 
kinh tế, xã hội. Trí thức trở thành 
nguồn lực đặc biệt quan trọng của 
mỗi quốc gia. Do đó, muốn thực 
hiện mục tiêu công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá (CNH – HĐH) đất 
nước để đến năm 2020 Việt Nam 
cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp hiện đại, tiên tiến, đòi hỏi 

TRÍ THỨC VỚI SỰ NGHIỆP CNH-HĐH 
Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU,

VAI TRÒ CẦU NỐI
CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ 

KỸ THUẬT TỈNH

chúng ta phải không ngừng phấn 
đấu, nghiên cứu, học hỏi, tiếp cận 
các thành quả khoa học công nghệ 
phù hợp và phải có nhiều sáng tạo 
để áp dụng vào điều kiện thực tế 
của nước ta, tạo ra những đột phá 
mới trong các lĩnh vực. Muốn làm 
được điều đó phải có lực lượng trí 
thức. 

Nhận thức được tầm quan trọng 
của trí thức, Nghị quyết Hội nghị 
BCH Trung ương lần thứ 7 (khóa 
X) Đảng cộng sản Việt Nam về 
xây dựng đội ngũ trí thức trong 
thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất 
nước đã đặc biệt đánh giá cao vai 
trò của đội ngũ trí thức trong công 
cuộc đổi mới.

Trí thức nói chung, là những 
người đảm nhận trọng trách đối 
với vấn đề phát triển bền vững của 
đất nước. Trong lĩnh vực Chính trị, 
trong lĩnh vực Kinh tế và các lĩnh 
vực khác, trí thức luôn là lực lượng 
quan trọng góp phần thúc đẩy tiến 
bộ xã hội, phát triển khoa học 
công nghệ, văn hoá giáo dục, nghệ 
thuật, giữ gìn bản sắc, truyền thống 
dân tộc, nâng cao chất lương cuộc 
sống... Thực tế trong những năm 
qua, đội ngũ trí thức Việt Nam đã 
góp phần to lớn trong công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước. 

Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  TS. Trương Thành Công 
Phó Chủ tịch LHCH KH-KT tỉnh  
Bà Rịa – Vũng Tàu
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lực lượng trí thức khoa học-công 
nghệ (KH-CN) có mặt trong tất cả 
các lĩnh vực của các ngành kinh tế 
quốc dân, các cơ quan đảng, đoàn 
thể, chính quyền và doanh nghiệp 
của địa phương và trung ương 
đóng trên địa bàn. Hiện nay, đội 
ngũ cán bộ KH-CN có trình độ tốt 
nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên ở 
BR-VT có khoảng 24 ngàn người, 
trong đó số sau đại học là 961 
người, với 81 TS; 590 Thạc sỹ; 190 
Chuyên khoa cấp 1, 2 của ngành y 
yế. Đó là một lực lượng đáng kể 
so với 20 năm trước đây, đội ngũ 
này đã tăng hơn 4 lần và họ đã có 
những đóng góp rất lớn cho công 
cuộc xây dựng và phát triển của 
tỉnh đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, 
thời kỳ CNH - HĐH. Bằng năng 
lực chuyên môn cộng với nhiệt 
tình cách mạng, đội ngũ trí thức 
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, không ngừng học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, tìm tòi phát hiện những thành 
tựu mới, ứng dụng các công nghệ 
mới trong các ngành Công nghiệp, 
Nông nghiệp, Xây dựng, Dịch vụ - 
Du lịch, Giáo dục & đào tạo, Giao 
thông vận tải, trong bảo vệ Tài 
nguyên môi trường… và đặc biệt 
trong lĩnh vực Dầu khí, với những 
thành tựu đột phá về KH-CN trong 
nghiên cứu tìm kiếm, phát hiện 
thăm dò và khai thác dầu khí của 
XNLD Vietsopetro, ngoài ra còn 
có nhiều sáng tạo trong hoạt động 
văn hoá nghệ thuật. 

Đội ngũ trí thức KH-CN tỉnh 
BR-VT cũng tích cực tham gia 
thưc hiện các chương trình, các đề 
tài dự án nghiên cứu KH-CN phục 
vụ sản xuất, đời sống... Đã có gần 
80% số các đề tài dự án nghiên 
cứu và ứng dụng Khoa học - Công 
nghệ của tỉnh do lực lượng trí thức, 
cán bộ KHCN của địa phương 
thực hiện trong nhiều lĩnh vực thời 
gian qua. Ngoài ra đội ngũ trí thức 
địa phương còn có nhiều đóng 
góp trong việc xây dựng đường 

lối, chính sách pháp luật và cùng 
với các đoàn thể, đội ngũ trí thức 
có vai trò rất quan trọng trong sự 
nghiệp CNH – HĐH, phát huy dân 
chủ, luôn đi đầu trong các phong 
trào lao động sáng tạo, những năm 
qua thường xuyên tham gia các hội 
thi sáng tạo KH-CN và được nhiều 
giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc gia 
và giải thưởng quốc tế. 

Bên cạnh những kết quả và 
những cố gắng đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp phát triển chung 
của tỉnh, đội ngũ trí thức KH-CN 
trên địa bàn tỉnh còn hạn chế về số 
lương và chất lượng chưa đều. Đội 
ngũ trí thức KH-CN chưa trở thành 
động lực chủ yếu thúc đẩy phát 
triển KT-XH nhanh và bền vững. 
Điều này đặt ra cho tỉnh phải có kế 
họach rất cụ thể và quyết liệt với 
những giải pháp khả thi trong công 
tác đào tạo, bồi dưỡng thu hút và 
bố trí, sử dụng nhân lực trình độ 
cao...

2. LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH-
KT tỉnh trực thuộc Liên hiệp 
các hội KH&KT Việt Nam, là tổ 
chức chính trị - xã hội của trí thức 
khoa học và công nghệ Việt Nam. 
Theo tinh thần chỉ thị số 42-CT/
TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của 
BCT về tiếp tục đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
LHCH KH&KT Việt Nam trong 
thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất 
nước và mục tiêu: Đến năm 2020, 
xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam trở 
thành tổ chức chính trị - xã hội 
vững mạnh ở Trung ương và các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, giữ vai trò nòng cốt trong 
tập hợp, đoàn kết và phát huy sức 
sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa 
học và công nghệ; góp phần quyết 
định đưa khoa học và công nghệ 
trở thành động lực phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh.
Thời gian qua thực hiện các văn 

bản của đảng, phính phủ, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh cũng đã ban hành các 
Chỉ thị, Quyết định, chương trình 
về việc kiện toàn tổ chức và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của LHH 
KH&KT tỉnh. Phát huy sức sáng 
tạo của đội ngũ trí thức trong thời 
kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. 
Về phía LHCH KH&KT tỉnh 
cũng đã có nhiều cố gắng trong 
phát triển lực lượng, đến nay đã 
có 20 hội thành viên của hầu hết 
các ngành kỹ thuật với 17 ngàn 
hội viên. Cùng các hội thành viên 
những năm qua đã triển khai một 
số chương trình, đề tài nghiên 
cứu khoa học thiết thực của tỉnh; 
Tập hợp, hướng dẫn, phối hợp với 
các tổ chức và tạo điều kiện cho 
các hội thành viên, các nhà khoa 
học thưc hiện các hoạt động có 
nội dung khoa học đa dạng trên 
nhiều lĩnh vực, trong đó có tư vấn, 
phản biện, giám định xã hội. Các 
hội thành viên có nhiều hoạt động 
nghề nghiệp phong phú như hội 
Xây dựng, hội Đông y, hội Địa 
vật lý, hội Lịch sử v.v… phục vụ 
sản xuất, đời sống, nâng cao dân 
trí. LHH cũng đã chủ trì và phối 
hợp với Sở KH&CN, đoàn TNCS 
HCM, Liên đoàn lao động tỉnh tổ 
chức thành công 5 kỳ Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật của tỉnh với hàng trăm 
giải pháp đoạt giải góp phần tích 
cực phục vụ học tập, sản xuất, đời 
sống, bảo vệ môi trường... Phối 
hợp triển khai các hoạt động thông 
tin KHCN phổ biến đến tận cơ sở 
xóm ấp, doanh nghiệp… Mặc dù 
vậy, cũng phải thấy rằng các hoạt 
động của LHCH KH&KT và một 
số hội thành viên còn nhiều hạn 
chế. Lực lương cán bộ KHCN của 
tỉnh khá đông nhưng chất lượng 
không cao, còn thiếu tính chuyên 
nghiệp, yếu về ngoại ngữ, khả năng 
sáng tạo thấp… Lực lượng KHCN 
chưa trở thành động lực chủ yếu 
thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh 
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và bền vững... Công tác tập hợp 
đội ngũ trí thức KHCN cả nước và 
trí thức là người Việt ở nước ngoài 
còn yếu, thiếu cơ chế, biện pháp 
hữu hiệu, gắn bó mật thiết giữa 
LHH với các cơ quan chính quyền, 
đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng 
như các hội thành viên nên chưa 
phát huy được hết sức mạnh của 
đội ngũ trí thức KHCN, còn lãng 
phí chất xám. Tổ chức bộ máy 
của LHH trong nhiều năm thiếu 
và yếu, cán bộ lãnh đạo, thường 
trực chủ yếu là kiêm nhiệm, tuổi 
đời cao chưa năng động; Thiếu 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng 
như kinh phí hoạt động; Sự quan 
tâm của các cấp lãnh đạo và một 
số cơ quan quản lý nhà nước liên 
quan chưa đủ mạnh để thúc đẩy và 
hỗ trợ LHH do vậy hiệu quả hoạt 
động chưa cao. 

Muốn làm tốt các chức năng, 
nhiệm vụ của LHCH KH&KT 
cũng như theo tinh thần chỉ đạo của 
chỉ thị 42 của BCT và gần đây là 
đề án của Bộ Nội vụ về mô hình tổ 
chức bộ máy của LHCH KH&KT 
tỉnh và thành phố trực thuộc TW; 
Thời gian tới đây Liên hiệp các hội 
KH&KT BR-VT phải có nhiều cố 
gắng khắc phục các mặt hạn chế 
nói trên, củng cố bộ máy tổ chức, 
nhân sự để phát triển. Bản thân đội 
ngũ cán bộ KH&CN được xem là 
trí thức phải hiểu đặc trưng nổi bật 
nhất của trí thức là lao động trí óc 
và có tính sáng tạo. Do vậy, chúng 
ta cần tích cực rèn luyện, học tập 
không ngừng nâng cao năng lực 
không chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, 
ngoại ngữ mà còn hiểu biết các 
vấn đề chính trị-xã hội. Vì trí thức 
không chỉ có trình độ học vấn, đạo 
đức và chuyên môn cao, mà còn là 
những người quan tâm và có chính 
kiến trước những vấn đề chính trị - 
xã hội của đất nước, của thời cuộc. 
Trí thức có vinh dự và bổn phận 
trước tổ quốc và dân tộc. 

3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ: 
Để tập hợp được đội ngũ trí thức 

đông đảo trên địa bàn cũng như 
cả nước và trí thức Việt kiều phục 
vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH của 
tỉnh nhà, để LHCH KH&KT tỉnh 
có thể làm tốt chức năng, nhiệm 
vụ, ngoài những cố gắng, nỗ lực 
của LHCH KH&KT, các hội thành 
viên và đội ngũ trí thức, chúng tôi 
xin đề xuất, kiến nghị với các cấp 
lãnh đạo của tỉnh một số nội dung 
sau đây:

1. Muốn thu hút tập hợp, sử dụng 
hiệu quả được đội ngũ trí thức, kể 
cả trí thức Việt kiều, phải có cơ 
chế, chính sách phù hợp và khả thi. 
Chúng ta thường nói nhiều nhưng 
làm thì không được bao nhiêu và 
cơ chế phối hợp kém. Vậy trong 
năm 2012 này, tỉnh nên giao nhiệm 
vụ cụ thể để LHCH KH&KT cùng 
các ngành chức năng xây dựng đề 
án để phê duyệt và thực hiện.

2. Đối với công tác tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội là chức 
năng rất quan trọng của LHCH 
KH&KT và các hội thành viên, 
cũng đề nghị được xây dựng thành 
đề án cụ thể để UBND tỉnh phê 
duyệt cho triển khai thực hiện.

3. Đề nghị các sở ngành liên quan 
như: Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, 
Sở Khoa học và Công nghệ… và 
các tổ chức xã hội khác, thời gian 
qua đã quan tâm phối hợp, tạo 
điều kiện thúc đẩy hoạt động của 
LHCH KH&CN. Nay đã có đề án 
mới của Bộ Nội Vụ thì cần được 
tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tích cực 
hơn nữa để LHCH KH&CN có thể 
làm tốt chức năng cầu nối, tập hợp, 
đoàn kết trí thức trên địa bàn thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Để LHCH KH&KT có điều 
kiện làm tốt chức năng, nhiệm vụ, 
đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy 
xem xét cho ban hành kế hoạch 
thực hiện Chỉ thị số 42 – CT/TW 
ngày 16/04/ 2010 của Bộ chính trị 

v/v tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của LHCH KH&KT 
Việt nam. Đồng thời cũng đề 
nghị với tỉnh cần tăng cường cơ 
sở vật chất, nhân lực cho LHCH 
KH&KT.

5. Cuối cùng là để hướng tới 
một tương lai không xa BR-VT trở 
thành một tỉnh công nghiệp, hiện 
đại, phát triển bền vững, từng bước 
chuyển sang kinh tế tri thức, không 
có con đường nào khác, chúng ta 
cần phải đào tạo, thu hút phát triển 
nguồn nhân lực KH-CN trình độ 
cao đồng thời xây dựng cơ sở vật 
chất cho họ làm việc. Với tinh thần 
đó, đề nghị với Tỉnh ủy, HĐND 
và UBND tỉnh cho quy hoạch và 
xây dựng có thể tại Gò Găng một 
khu vực đặc biệt “VƯỜN CÔNG 
NGHỆ” hay “TRUNG TÂM 
CÔNG NGHỆ”. Đây là một khu 
vực chuyên nghiên cứu, đào tạo 
đa dạng về các lĩnh vực KH-CN 
Biển nhằm tạo ra các công nghệ 
mũi nhọn hay ứng dụng công nghệ 
mới phục vụ phát triển kinh tế, bảo 
vệ môi trường rất phù hợp với BR-
VT. Mô hình này chúng ta đã tiếp 
cận, nghiên cứu mấy năm nay tại 
Pháp và tháng 10 năm 2011 tỉnh 
đã cử một đoàn tiếp tục đến làm 
việc, đó là TECHNOPOL BREST 
một Công viên Khoa học nổi tiếng 
của Pháp và Châu Âu ở Thành phố 
ven biển BREST thuộc tây bắc 
nước Pháp. Trong thời gian này 
đồng chí Chủ tịch tỉnh cũng đã ký 
các văn bản ghi nhớ hợp tác cùng 
phối hợp triển khai ở BR-VT. Có 
thể ngay bây giờ chúng ta bắt đầu 
từ một dự án nhỏ nhưng hy vọng 
trong tương lai sự hợp tác này sẽ 
trở thành hiện thưc và có thể làm 
thay đổi diện mạo KHCN của BR-
VT, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế-xã hội tại địa phương và 
khu vực phía nam.

 T.T.C
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ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC HỘI XÂY DỰNG
VỚI SỰ NGHIỆP CNH-HĐH
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU*

  Trần Ngọc Thanh
Chủ tịch Hội Xây dựng BR-VTHội Khoa học kỹ thuật Xây 

dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu được thành lập từ 

tháng 5/1998, thường gọi là Hội 
Xây dựng – là tổ chức xã hội nghề 
nghiệp tự nguyện của những cá 
nhân và doanh nghiệp hoạt động 
trong các lĩnh vực xây dựng, giao 
thông, thủy lợi, vật liệu xây dựng, 
nhà đất, đô thị, tư vấn xây dựng, 
đào tạo và các lĩnh vực liên quan 
đến xây dựng.

Với tôn chỉ và mục đích của Hội 
là quy tụ và đoàn kết hội viên, hợp 
tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm, 
nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến 
thức, ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ, tuyên truyền phổ biến 
chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước về lĩnh vực xây dựng, phát 
triển ngành xây dựng nhằm tăng 
năng xuất lao động, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động, đóng 
góp tích cực cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Hội Xây dựng là thành viên của 
Tổng HXD Việt Nam, là thành viên 
của UBMTTQ tỉnh và là thành viên 
của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ 
thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. HXD 
hiện có 37 hội viên tập thể là các 
doanh nghiệp hoạt động xây dựng 
(với 5225 thành viên) và 235 hội 
viên cá nhân. Với tổng số cán bộ 
có trình độ Cao đẳng trở lên thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau là 1340 
người. Đây là nguồn nhân lực và 
là đội ngũ trí thức quan trọng cho 
sự phát triển xây dựng và thực hiện 
chức năng tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội của HXD.

Hàng năm, HXD tổ chức từ 2-3 
cuộc hội thảo khoa học, hội thảo 

chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức 
về khoa học công nghệ và kiến thức 
xây dựng tiên tiến của thế kỷ 21, 
kinh nghiệm quản lý chất lượng xây 
dựng, sự cố công trình, phong thủy 
trong kiến trúc quy hoạch, xây dựng 
và cuộc sống với sự tham dự của 
đông đảo cán bộ quản lý nhà nước, 
các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự 
án, các doanh nghiệp xây dựng và 
các hội viên. Đồng thời tư vấn phản 
biện thông qua việc góp ý kiến cho 
15 đến 20 dự án đầu tư, quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, 
quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, 
kiến trúc công trình có quy mô lớn 
của Tỉnh, các huyện, thị, thành phố 
và cho các doanh nghiệp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn 
chung, nhưng hầu hết các doanh 
nghiệp xây dựng là hội viên tập thể 
của Hội đều hoạt động và phát triển 
mang tính bền vững trong sản xuất 
kinh doanh, luôn ý thức được trách 
nhiệm với xã hội. Do vậy, hàng năm 
Hội đã vận động các hội viên ủng 
hộ tích cực nhiều tỷ đồng cho các 
quỹ từ thiện xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, nuôi dưỡng các bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, quỹ khuyến học, 
quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ 
côi, quỹ nạn nhân chất độc da cam 
và ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Ngoài ra, các doanh nghiệp là 
hội viên tập thể, hội viên cá nhân 
là trí thức của Hội hoạt động ở các 
doanh nghiệp đã được nhà nước 
tặng thưởng Anh hùng lao động cho 
một cá nhân và nhiều huân chương 
lao động (nhất, nhì, ba), nhiều bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ và 
các Bộ, Tổng Hội Xây dựng Việt 
Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học 

Việt Nam. Ngoài ra, các hội viên 
tập thể và hội viên cá nhân còn 
được thưởng cúp “Giải thưởng Sao 
vàng đất Việt”, Cúp Thánh Gióng, 
Bảng vàng Doanh nhân Việt Nam, 
giải thưởng cúp “Ngọn Hải Đăng”, 
và nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Xây dựng là một ngành kinh tế có 
ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng đối 
với sự phát triển của cộng đồng xã 
hội. Những doanh nghiệp hoạt động 
xây dựng, những trí thức đang công 
tác tại các doanh nghiệp, những trí 
thức là hội viên của HXD đã và 
đang góp phần xây dựng những 
đô thị hiện đại, đồng thời tạo diện 
mạo cho nông thôn mới, những sản 
phẩm của doanh nghiệp xây dựng 
đã tạo động lực mạnh mẽ cho sản 
xuất tăng trưởng, thúc đẩy quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước nói chung và của tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu nói riêng.

Có thể nói, trên mọi chặng đường 
phát triển của ngành xây dựng Bà 
Rịa – Vũng Tàu đều có đóng góp to 
lớn của các doanh nghiệp và các trí 
thức là hội viên của Hội Xây dựng 
đã góp phần tích cực cho sự phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 
Có được kết quả và thành công nói 
trên, doanh nghiệp xây dựng và các 
trí thức của HXD trong những năm 
qua đã luôn nhận được sự quan tâm 
lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở 
ban ngành liên quan.

Tuy nhiên, HXD vẫn chưa hoàn 
thành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 
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Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác 
định “phát triển nhanh các nguồn 
nhân lực cấp cao” là một trong ba 
đột phá chiến lược. Nghị quyết Đại 
hội tỉnh Đảng bộ lần thứ V cũng 
xem đào tạo nguồn nhân lực khoa 
học công nghệ (KHCN) là một khâu 
trọng yếu trong nhiệm vụ chiến 
lược của tỉnh BR-VT. Chúng tôi đề 
cập chuyên đề “Đội ngũ trí thức với 
việc đào tạo nguồn nhân lực KHCN 
của tỉnh”.

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ TRÍ 
THỨC THAM GIA ĐÀO TẠO 
NGUỒN NHÂN LỰC KHCN 
CỦA TỈNH

- Theo nghiên cứu của chúng tôi 
[1], [2] đội ngũ trí thức của tỉnh BR-
VT hiện nay có gần 24.000 người 
có trình độ đại học, cao đẳng, trong 
đó có gần 1000 người có trình độ 
sau đại học với 81 tiến sĩ (2GS, 
5PGS, 7TSKH) và gần 600 thạc sỹ. 
Cần nhấn mạnh rằng trong 5 năm 
qua, số lượng thạc sỹ tăng lên 2,5 
lần. Đây là dấu hiệu tốt của sự phát 
triển lực lượng sau đại học của tỉnh.

- Số lượng trí thức tham gia đào 
tạo nguồn nhân lực KHCN có 624 
người trong đó có 224 người có 
trình độ sau đại học. Đơn vị đào tạo 
KHCN có lực lượng giảng viên sau 
đại học nhiều nhất là Trường Đại 

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
VỚI NHIỆM VỤ

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

học BR-VT. Lực lượng sau đại học 
tham gia đào tạo nguồn nhân lực chỉ 
chiếm 17%. Số cơ sở đào tạo cán 
bộ KHCN từ trung cấp trở lên có 19 
đơn vị.

Các đơn vị này hàng năm đào 
tạo ra được khoảng 7200 người có 
trình độ từ trung cấp trở lên đáp ứng 
được khoảng 40% nhu cầu nhân lực 
KHKT của tỉnh.

- Các số liệu trên cho thấy lực 
lượng trí thức tham gia đào tạo 
nguồn nhân lực KHCN còn mỏng, 
số lượng nguồn nhân lực KHCN 

  GS.TSKH Ngô Văn Lược
Trường Đại học BR-VT

của một tổ chức xã hội nghề nghiệp 
vì kinh phí hoạt động rất khó khăn. 
Hội Xây dựng không phải là Hội 
đặc thù nên không được Nhà nước 
hỗ trợ kinh phí. Mọi hoạt động của 
Hội đều dựa trên sự đóng góp hội 
phí của hội viên nên còn bị hạn 
chế nhiều về hoạt động, đặc biệt là 
thiếu nhiều về kinh phí cho việc tổ 
chức các Hội thảo, tập huấn, tuyên 
truyền… chưa làm tốt vai trò là 
cánh tay nối dài của Nhà nước trong 
các lĩnh vực xây dựng, chưa đáp 
ứng được yêu cầu, nguyện vọng của 
các doanh nghiệp và các trí thức là 
hội viên của HXD.

Hội Xây dựng có một số ý kiến 
và kiến nghị như sau:

1. Buổi họp mặt đầu xuân là thể 
hiện sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh đối với trí thức đang 
sinh sống và công tác trên địa bàn 

tỉnh. Trí thức là hội viên của HXD 
vui mừng, phấn khởi và tin tưởng 
tuyệt đối ở Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh sẽ luôn sát cánh, đồng hành 
cùng các doanh nghiệp và trí thức 
tỉnh trong cả thành công và cả khi 
gặp khó khăn trong hoạt động.

2. Với nguyện vọng của trí thức 
tỉnh, để nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh từ 
nay trở đi duy trì gặp mặt đầu xuân 
với trí thức Bà Rịa – Vũng Tàu, để 
được nghe lãnh đạo tỉnh thông báo 
tình hình phát triển kinh tế xã hội 
và các giải pháp thực hiện trong 
năm, đồng thời đội ngũ trí thức có 
dịp được thể hiện tâm tư, nguyện 
vọng và đóng góp ý kiến với lãnh 
đạo tỉnh về các giải pháp thực hiện.

3. Đề nghị lãnh đạo tỉnh giao cho 
Hội nghề nghiệp được tham gia tư 
vấn, phản biện, góp ý kiến nhiều 
hơn đối với những dự án đầu tư, 

xây dựng, quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch phát triển kinh tế xã hội.v... 
có quy mô lớn của tỉnh. 

Có như vậy mới sử dụng và phát 
huy được khả năng và trí tuệ của đội 
ngũ trí thức đang hoạt động tại các 
tổ chức xã hội nghề nghiệp.

4. Hội Xây dựng Bà Rịa – Vũng 
Tàu không được quy định là Hội 
đặc thù, nên không được hỗ trợ 
kinh phí, do vậy trong hoạt động 
gặp nhiều khó khăn và hạn chế, xin 
đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ 
cho Hội một phần kinh phí để Hội 
có điều kiện thực hiện tốt chức năng 
là “Cánh tay nối dài” của Nhà nước 
trong hoạt động xây dựng và thực 
hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức xã hội 
nghề nghiệp.

T.N.T
Ghi chú: (*) Trích phát biểu tham luận của 
Hội Xây dựng tỉnh BR-VT tại buổi gặp mặt 
đại biểu trí thức.
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đào tạo được còn ít, đáp ứng chưa 
được một nửa nhu cầu của tỉnh, 
xét về mặt chất lượng còn yếu hơn. 
Nhiều ngành nghề chưa đào tạo 
được trên địa bàn của tỉnh. Việc thu 
hút nguồn nhân lực từ TP Hồ Chí 
Minh và các tỉnh bạn nhiều lúc bị 
động làm chậm tiến độ triển khai 
các công trình, dự án của tỉnh.

II. Phần kiến nghị
Để khắc phục tình trạng trên 

chúng tôi xin đề xuất một số ý kiến 
sau đây:

1. Thành lập một vài trung tâm 
mạnh liên doanh với nước ngoài 
để đào tạo nhân lực đáp ứng các 
nhu cầu trọng điểm của tỉnh.

- Nếu chỉ dựa vào nước ngoài 
chẳng những kinh phí đào tạo cao 
mà rào cản tiếng Anh không cho 
phép chúng ta đào tạo đủ số lượng 
mong muốn. Chẳng hạn, trong 
chương trình đào tạo 150 Tiến sĩ và 
Thạc sỹ của tỉnh, số người đủ trình 
độ tiếng Anh cử đi học nước ngoài 
rất ít.

- Nếu cho phép các trung tâm 
mạnh trong nước trực tiếp mở cơ sở 
đào tạo trên địa bàn tỉnh thì chúng ta 
giống như người cho thuê mặt bằng, 

khó mà có được các cơ sở đào tạo 
mạnh đủ sức chủ động đào tạo các 
ngành nghề chiến lược của mình.

- Vì thế nên dựa vào các trường 
đại học và cao đẳng trong tỉnh có 
thế mạnh trong từng lĩnh vực mà 
liên doanh với nước ngoài, xây 
dựng các trung tâm đào tạo mạnh 
của tỉnh. Các cơ sở này chọn những 
giảng viên vững về chuyên môn, 
giỏi tiếng Anh cử đi học tập ở nước 
ngoài trở thành máy cái để đào tạo 
người trong nước.

Các trung tâm này liên doanh 
với các cơ sở đào tạo mạnh ở nước 
ngoài có thể tranh thủ được các 
chương trình đào tạo tiên tiến cũng 
như các phương pháp và công nghệ 
đào tạo hiện đại của họ, trên cơ sở 
đó xây dựng được các trung tâm 
đào tạo có thể cung cấp nguồn nhân 
lực cho các ngành nghề trọng yếu 
của tỉnh.

2. Thành lập một vài trung tâm 
ngoại ngữ mạnh. Đặc biệt là tiếng 
Anh và tiếng Nhật là những ngoại 
ngữ cần thiết cho hợp tác nước 
ngoài của tỉnh trong thời gian tới. 
Chú trọng các lớp giao tiếp chất 
lượng cao, phục vụ cho việc đào tạo 
bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán 

bộ công chức cũng như xuất khẩu 
lao động.

3. Sớm xây dựng các cơ sở đào 
tạo cao học của tỉnh nhằm đáp ứng 
nhu cầu cán bộ KHCN bậc cao của 
tỉnh. Trên cơ sở đó tiến tới xây dựng 
cơ sở đào tạo tiến sỹ để góp phần 
tạo ra đội ngũ cán bộ KHCN đầu 
ngành của địa phương.

4. Về Đào tạo để chuyển đổi 
lực lượng lao động ở nông thôn, 
chúng tôi nhận thức mục đích là để 
góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH của 
tỉnh trong đó có CNH, HĐH nông 
thôn. Do vậy, trước tiên nên đào 
tạo lực lượng lao động nông thôn 
để thực hiện mục tiêu CNH, HĐH 
nông thôn này, chẳng hạn cơ khí 
nông nghiệp, đóng thuyền bè phục 
vụ ngư nghiệp…v.v.

Các khu CN của tỉnh không 
những thiếu lực lượng lao động có 
tay nghề và hiện nay vẫn phải thu 
hút một lực lượng không nhỏ lao 
động không cần có tay nghề từ các 
địa phương khác. Đề nghị tỉnh cần 
có chính sách để đưa lực lượng lao 
động nông thôn của tỉnh đáp ứng 
nhu cầu này để chuyển dịch một 
lực lượng lao động nông thôn đến 
các khu công nghiệp. Ví dụ, đưa 
tiền hỗ trợ đào tạo giúp họ chỗ ở và 
phương tiện đi lại. Về đào tạo có tay 
nghề ở nông thôn vừa qua không ít 
trường hợp đào tạo ra không có việc 
làm. Để khắc phục tình trạng trên, 
chúng tôi xin đề nghị tỉnh nên tiến 
hành đào tạo theo địa chỉ, gắn trách 
nhiệm của các nhà máy, xí nghiệp 
trong việc đào tạo tay nghề cho lực 
lượng lao động nông thôn.

Tài liệu trích dẫn
1. Ngô Văn Lược (chủ nhiệm đề tài). Điều 

tra đánh giá tiềm lực khoa học công nghệ 
- phần đội ngũ khoa học – công nghệ tỉnh 
BR-VT. Đề xuất giải pháp phát huy và phát 
triển. Đề tài nghiên cứu KHCN cấp tỉnh, 
Vũng Tàu năm 2007, 96tr.

2. Ngô Văn Lược, Đỗ Thanh Phong. Tình 
hình phát triển đội ngũ cán bộ sau đại học 
của tỉnh BR-VT. Thông tin khoa học công 
nghệ số 2/2010, tr25-27.

N.V.L
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Công ty TNHH Nhà nước 
một thành viên Thoát nước 
và phát triển đô thị tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu (Busadco) có phạm 
vi hoạt động trên toàn quốc và hợp 
tác quốc tế theo ngành nghề kinh 
doanh và năng lực của công ty gồm: 
hoạt động công ích trong lĩnh vực 
thoát nước tại các đô thị trên địa bàn 
tỉnh; nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học công nghệ; đầu tư và phát triển 
các dự án đô thị; dịch vụ tư vấn, môi 
trường, thương mại du lịch; thi công 
xây lắp công trình. Busadco là một 
trong hai doanh nghiệp đầu tiên của 
cả nước được Bộ Khoa học & Công 
nghệ công nhận là Doanh nghiệp 
Khoa học Công nghệ. 

Sau gần 9 năm đi vào hoạt động, 
Busadco đã khẳng định được năng 
lực và thương hiệu của mình, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội Tỉnh và cả nước. Busadco đã 
nghiên cứu ứng dụng thành công 20 
công trình khoa học thuộc các lĩnh 
vực công nghệ vật liệu xây dựng, 

sinh học, cơ khí chế tạo tương ứng 
với 20 sản phẩm dùng trong lĩnh 
vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường. Busadco được 
Bộ KH-CN cấp 14 bằng độc quyền 
sáng chế và giải pháp hữu ích; 16 
chứng chỉ hàng hóa đạt tiêu chuẩn 
chất lượng quốc gia. Busadco có 5 
nhà máy chế tạo sản phẩm tại Hà 
Nội, Vinh, Nha trang, Vũng Tàu, Bà 
Rịa; Hai nhà máy đang được đầu tư 
xây dựng tại Thái Bình và Quảng 
Nam. Sản phẩm khoa học công 
nghệ (KHCN) đã và đang được ứng 
dụng rộng rãi tại 38/63 tỉnh, thành 
trên cả nước, trong đó có 8 UBND 
tỉnh đã ban hành chủ trương áp 
dụng sản phẩm công nghệ Busadco 
trên địa bàn. Kết quả KHCN hàng 
năm chiếm tỷ trọng từ 84 đến 88% 
trong tổng doanh thu của Công 
ty. Ngày 26/2/2012, Busadco đã 
được Thủ tướng Chính phủ trao 
giải Vàng chất lượng Quốc gia – là 
giải thưởng duy nhất do Chính phủ 
chứng nhận và tổ chức trao giải. 

 Đối với mọi quốc gia, mọi địa 
phương, trong mọi giai đoạn lịch 
sử thì trí thức luôn là nền tảng, là 
động lực tạo nên tiến bộ xã hội. Đội 
ngũ trí thức chính là lực lượng nòng 
cốt, tiên phong trong quá trình vận 
động và phát triển xã hội. Ngày nay, 
cùng với sự phát triển nhanh chóng 
của cách mạng khoa học kỹ thuật, 
đội ngũ trí thức đã trở thành nguồn 
lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức 
mạnh chủ lực để phát triển kinh tế, 
ổn định chính trị - xã hội. Một đất 
nước muốn phát triển mạnh mẽ, 
rất cần những doanh nghiệp có tài, 
có tâm, có tầm, có trí, biết sử dụng 
nguồn lực trí thức, biết lựa chọn con 
đường phát triển rút ngắn, phát huy 
đến mức cao nhất mọi nguồn lực, 
tiềm năng trí tuệ của mỗi cá nhân, 
tập thể mà mình quản lý, đặc biệt là 
phát huy cao nhất năng lực sáng tạo 
của con người. 

Những năm gần đây, ngoài sự ra 
đời của một số trường Đại học trên 
địa bàn tỉnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
cũng đã có nhiều chính sách thu hút 
đội ngũ trí thức về công tác tại địa 
phương. Điều này khẳng định rằng, 
nguồn lực trí thức trên địa bàn tỉnh 
đang chuyển biến tích cực cả về số 
lượng lẫn chất lượng, từng bước 
góp phần thúc đẩy nhanh quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại 
địa phương.

Đối với Busadco, để đạt được 
những thành tựu nổi bật như ngày 
hôm nay, ngay từ những ngày đầu 
thành lập, Busadco đã xác định 

COI TRỌNG TRÍ THỨC,
LẤY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
LÀM NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN*

  Hoàng Đức Thảo
Tổng giám đốc Công ty Busadco
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là: thường xuyên coi trọng nguồn 
lực, đặc biệt là nguồn lực trí thức 
và lấy đổi mới sáng tạo làm điểm 
đột phá, làm nền tảng phát triển bền 
vững doanh nghiệp. Ngoài việc xây 
dựng bộ máy tổ chức, Công ty đã 
chủ động thu hút các kỹ sư giỏi đã 
tốt nghiệp ở các trường đại học và 
các cán bộ giỏi từ nhiều nguồn để 
xây dựng lực lượng nòng cốt. Lãnh 
đạo công ty luôn chú trọng công tác 
bồi dưỡng và đào tạo trí thức, tạo 
lập một môi trường hội nhập, động 
viên, chia sẻ, khuyến khích với các 
chính sách hợp lý về lợi ích vật chất 
và tinh thần thiết thực nhất để mọi 
người đam mê, gắn bó, toàn tâm 
toàn ý vì sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp.

Có rất nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khách quan đã tạo nên sự 
thành công của Busadco, trong đó 
phải kể đến những nguyên nhân cơ 
bản sau: 

- Công ty luôn coi trọng nguồn 
lực trí thức, lấy đổi mới sáng tạo 
làm điểm đột phá, làm nền tảng phát 
triển bền vững doanh nghiệp;

- Công ty luôn nhận được sự quan 
tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
UBMT Tổ quốc Việt Nam, các cơ 
quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh; 
các cơ quan thông tấn báo chí; đặc 
biệt là sự đồng tình ủng hộ của lực 
lượng trí thức trong và ngoài tỉnh. 
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ 
thuật luôn là một tổ chức đồng hành 
cùng sự phát triển của Busadco.

Mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ 0,06% 
diện tích, 1,1% dân số của cả nước 
nhưng hàng năm Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã đóng góp khoảng 11%-12% 
GDP cả nước. Hiện BR-VT đã duy 
trì vị trí thứ 3 trong nhóm những địa 
phương có GDP cao trong suốt 20 
năm qua... Nền kinh tế phát triển, 
chất lượng cuộc sống của người dân 
địa phương ngày càng được nâng 
cao. Theo đánh giá của Trung tâm 
khoa học Xã hội và Nhân văn quốc 
gia, nếu căn cứ trên chỉ số HDI (chỉ 
số phát triển con người) là giá trị 

trung bình của 3 chỉ số thành phần: 
sức khỏe, trí thức và thu nhập, thì 
Bà Rịa – Vũng Tàu là nơi có chỉ số 
HDI cao nhất cả nước, đứng trên 
Hà Nội (thứ 2) và Tp. HCM (thứ 3). 
Thực sự đó là điều đáng tự hào vì nó 
phản ánh chất lượng cuộc sống tại 
Bà Rịa - Vũng Tàu đang ngày một 
nâng cao, đảm bảo lợi ích từ phát 
triển kinh tế đã thực sự đi sâu vào 
chất lượng sống của người dân. 

Để duy trì được vị trí đầu bảng 
về chất lượng cuộc sống tốt nhất 
nước, Bà Rịa -Vũng Tàu còn phải 
đối mặt với nhiều khó khăn thách 
thức trước mắt và lâu dài nhằm đảm 
bảo phát triển bền vững, với định 
hướng chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch và lộ trình đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực trí thức có hiệu quả, 
liên tục đổi mới sáng tạo công nghệ 
để làm chủ công nghệ và tạo ra năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Là một doanh nghiệp Khoa học 
công nghệ, Busadco có một số ý 
kiến sau: 

- Cơ chế chính sách của Đảng và 
Nhà nước trong lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật, công nghệ cần hướng tới 
sự gắn kết các tổ chức khoa học, các 
nhà trí thức với thị trường, doanh 
nghiệp.

- Nhà nước cần nhanh chóng đổi 
mới hệ thống các quy chuẩn tiêu 
chuẩn kỹ thuật hiện hành không còn 
phù hợp với yêu cầu phát triển. 

- Ban hành các chính sách khuyến 
khích và hỗ trợ thiết thực cho các 
doanh nghiệp đặt hàng ứng dụng 
các đề tài nghiên cứu của các tổ 
chức và cá nhân hoạt động trong 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

- Hệ thống các giáo trình, phương 
thức đào tạo trong nước cần phải 
có một bước đột phá đổi mới theo 
hướng phù hợp với xu thế hội nhập 
quốc tế. Theo phương châm: Sinh 
viên ra trường là phải làm được 
việc.

- Định hướng chuyển đổi từ cơ 
chế đầu tư cấp phát sang cơ chế hỗ 
trợ cho hoạt động nghiên cứu và ứng 

dụng KHCN thông qua việc đầu tư 
cơ sở vật chất trang thiết bị ban đầu, 
hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh cho vay, 
miễn thuế sử dụng đất đai và thuế 
thu nhập cho mục đích nghiên cứu 
ứng dụng KHCN.v.v...

- Hỗ trợ nguồn lực để đổi mới 
công nghệ hiện có; hỗ trợ tăng 
cường năng lực thể chế để nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp.

- Hỗ trợ khuyến khích chuyển 
giao công nghệ, tích cực ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất và đời sống.

- Đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng 
đội ngũ trí thức theo hướng chuyên 
ngành chuyên sâu theo từng lĩnh 
vực và được trang bị đầy đủ các kỹ 
năng và phương pháp tiếp cận thực 
tiễn và nghiên cứu ứng dụng xuất 
phát từ thực tiễn.

- Thiết lập các quỹ hỗ trợ sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, quỹ đổi mới 
công nghệ, quỹ tài năng sáng tạo 
trẻ... Các nhà trí thức có khả năng 
sáng tạo đều phải được tiếp cận và 
sử dụng quỹ một cách thiết thực 
nhất với cơ chế tài chính thông 
thoáng nhất.

- Tăng cường hơn nữa việc tuyên 
truyền vận động, giáo dục chính trị 
tư tưởng để bản thân mỗi cán bộ trí 
thức nhận thức rõ trách nhiệm đối 
với cộng đồng, với địa phương, với 
đất nước, từ đó tạo động lực để họ 
không ngừng phấn đấu, nâng cao 
năng lực, trình độ bản thân, khẳng 
định vai trò, vị trí và đóng góp của 
mình cho xã hội. 

Yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát 
triển bền vững đang đòi hỏi chúng 
ta còn phải góp phần cống hiến 
nhiều hơn nữa. Busadco sẵn sàng 
chia sẻ, hợp tác, giao lưu với tất cả 
các nhà khoa học, nhà trí thức, các 
nhà sáng tạo tâm huyết vì sự nghiệp 
phát triển KHCN nước nhà.
   H.Đ.T
Ghi chú: (*) Trích bài tham luận tại Buổi 
gặp mặt đại biểu trí thức tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu
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Tên “Bạch Hổ” đã đi vào các 
văn liệu dầu khí thế giới và 
được ghi nhận như mỏ dầu 

lớn nhất của Việt Nam, đồng thời 
cũng là mỏ dầu đặc biệt hiếm có 
trên thế giới do sự có mặt của thân 
dầu trong đá móng granitoit Trước 
Đệ Tam với trữ lượng dầu tại chỗ 
đạt trên 500 triệu tấn và hàng chục 
giếng khoan cho dòng dầu tự phun 
không lẫn với nước với lưu lượng 
trên dưới 1000 tấn/ngđ và sản lượng 
cao nhất đại tới 12 triệu tấn/năm. 
Thân dầu trong đá móng granitoit 
Trước Đệ Tam mỏ Bạch Hổ được 
đưa vào khai thác từ ngày 6/9/1988, 
đến nay tổng sản tích dồn đã đạt 
160 triệu tấn dầu và hàng chục tỷ 
mét khối khí đồng hành, đưa nước 
ta trở thành nước xuất khẩu dầu 
lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam 
Á. Từ kinh nghiệm Vietsovpetro, 
nhiều mỏ dầu trong tầng chưa 
móng granitoit trong phạm vi bể 
trầm tích Cửu Long lần lượt được 
phát hiện và đưa vào khai thác như 
Rồng của Vietsovpetro, Sư Tử đen, 

Sư Tử vàng của Cửu Long JOC; 
Rạng Đông của JVPC; Ruby của 
Petronas; Cá Ngừ Vàng của Hoàn 
Vũ JOC. Ngoài ra, những phát hiện 
khác như Sư Tử Nâu, Nam Rồng-
Đồi Mồi, Jade, Diamond, Pearl, 
Hải Sư Đen, Thăng Long, Hổ Xám 
South cũng đang chuẩn bị đưa vào 
khai thác thời gian tới.

Cho đến nay, từ tầng chưa móng 
granitoit đã khai thác được gần 200 
triệu tấn dầu thô, chiếm khoảng 
80% tổng sản lượng dầu của Việt 
Nam, thu gom và vận chuyển vào 
bờ trên 20 tỷ mét khối khí đồng 
hành với gần 5 triệu tấn LPG và 
condensat. Đó là yếu tố quan trọng 
đảm bảo sự phát triển bền vững của 
Ngành Dầu khí nói riêng, góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng, lương 
thực và sự phát triển ổn định chung 
của nền kinh tế Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam, đi đầu là XNLD Vietsovpetro, 
bằng những thành tựu đặc biệt to 
lớn trong phát hiện và tổ chức khai 
thác có hiệu quả các mỏ dầu trong 

đá móng granitoit, làm sang tỏ hệ 
thống dầu khí, cơ chế hình thành 
và đặc trưng thủy động lực của 
chúng, trên cơ sở đó soạn thảo và 
xây dựng thành công hệ thống khai 
thác áp dụng cho các mỏ dầu trong 
đá móng granitoit và hang hốc. Với 
mục đích xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống nghiên cứu và khai thác 
các mỏ dầu trong đá granitoit Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
đã thực hiện, hoàn thành và đưa vào 
áp dụng thành công hàng loạt công 
trình nghiên cứu KH&CN. Cụm 
công trình này thực sự đã trở thành 
chìa khóa để Ngành Dầu khí Việt 
Nam tổ chức tìm kiếm, thăm dò và 
khai thác có hiệu quả các mỏ dầu 
trong đá móng granitoit. Như vậy 
có thể nói rằng thành tựu nghiên 
cứu, phát hiện và tổ chức khai thác 
có hiệu quả các mỏ dầu trong đá 
móng granitoit nứt nẻ - hang hốc, 
với trữ lượng, sản lượng lớn và 
cường độ khai thác cao là thành tựu 

NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
VỚI GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CHO CỤM CÔNG TRÌNH
“TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN

VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ 
CÁC THÂN DẦU TRONG
ĐÁ MÓNG GRANITOIT 

TRƯỚC ĐỆ TAM BỂ CỬU LONG, 
THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM”

  PGS.TS. Hoàng Văn Quý
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ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ 
CHỐNG XÓI LỞ - BỒI LẤP CHO

VÙNG VEN BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) nằm 
ở vị trí rất thuận lợi về kinh tế biển, 
là cửa ngõ của các tỉnh miền Đông 
Nam bộ hướng ra biển Đông, có ý 
nghĩa chiến lược về đường hàng hải 
quốc tế, có tiềm năng để phát triển 
thành hệ thống cảng biển lớn tiếp 
cận với các nước Đông Nam Á và 
trên thế giới.

Tuy nhiên trong một vài thập 
niên qua, thiên nhiên đã gây nhiều 
tác hại, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến các hoạt động kinh tế xã hội và 
đời sống của dân cư ven biển. Từ 
những năm 90 đến nay, Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã 
nghiên cứu và xác định được từ 
mũi Nghinh Phong đến Bình Châu 
có 6 đoạn bờ biển, cửa sông thường 
xuyên bị sạt lở hay bồi lấp do 
sóng biển, dòng chảy ven bờ, triều 
cường, nước dâng, lũ lụt hay do các 
hoạt động của con người gây nên 
và đã được thống kê thành 2 khu 
vực như sau:

- Khu vực từ mũi Nghinh Phong 
đến phường 12 TP. Vũng Tàu bao 
gồm Bãi sau, bãi Thuỳ Vân, bãi 
Paradise thường xuyên xuất hiện 
loại hình ao xoáy đã làm thiệt mạng 

rất nhiều khách du lịch tắm biển tại 
các khu vực này

- Bờ biển khu vực từ Phước Tỉnh 
đến Bình Châu gồm cửa Lấp, cửa 
Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc và Bình 
Châu thường xuyên bị sạt lở và 
xuất hiện loại hình ao xoáy, nhưng 
vùng cửa sông lại bị bồi lắng rất 
mạnh hay dịch chuyển cửa gây trở 
ngại rất lớn cho tàu bè ra vào.

Để có thể đề xuất các giải pháp 
kỹ thuật xử lý chống xói lở - bồi 
lấp cho một số vùng ven biển của 
tỉnh, trên cơ sở tập hợp rất nhiều tài 
liệu về địa hình, địa chất, địa mạo, 
khí tượng, thuỷ hải văn của các đề 
tài dự án đã có trước đây, kết hợp 
với tài liệu đo đạc, khảo sát mới 
làm đầu vào cho mô hình toán, đã 
tiến hành tính toán mô phỏng các 
trường sóng, trường dòng chảy, 
dòng vận chuyển bùn cát ven bờ 
và từ những kết quả tính toán đã 
xây dựng và đề xuất các giải pháp 
bảo vệ bờ theo các phương án khác 
nhau cho một số vùng dọc theo bờ 
biển tỉnh BR-VT. 

II. CÁC GIẢI PHÁP KỸ 
THUẬT CHỐNG XÓI LỞ, BỒI 
LẤP CHO VÙNG VEN BIỂN BÀ 

RỊA-VŨNG TÀU:

II.1. Khu vực mũi Ba Kiềm:
Hai phương án đề xuất bao gồm:.
• Phương án 1 (PA1): Hệ thống 

kè mỏ hàn ngăn cát, chặn sóng bảo 
vệ bờ gồm 5 tuyến kè với chiều 
dài khoảng 500m, cách mũi Ba 
Kiềm 2km về phía Tây. Chiều dài 
từng tuyến kè trong khoảng từ 100 
÷ 200m và khoảng cách giữa mỗi 
tuyến kè từ 1 đến 1,5 lần so với 
chiều dài kè – theo đúng quy phạm 
thiết kế kè biển. Kè được thiết kế 
xiên một góc 100° ÷ 110° so với 
hướng sóng chính tới.

• Phương án 2 (PA2): Hệ thống 
kè đứt khúc giảm sóng bảo vệ bờ 
gồm 5 kè. Chiều dài tuyến bảo vệ 
gần 1400m, từ mũi Ba Kiềm về phía 
Tây. Chiều dài từng đoạn kè trong 
khoảng từ 120 ÷ 320m và khoảng 
cách giữa hai đoạn đứt khúc bằng 
1/3 ÷ 1/5 lần so với chiều dài một 
đoạn kè.

  PGS.TS. Nguyễn Thế Biên, 
TS. Nguyễn Hữu Nhân, 
KS. Lê Ngọc Diệp
Viện Kỹ thuật Biển 

hết sức to lớn của Ngành Dầu khí 
Việt Nam. Việc phát hiện ra thân 
dầu trong đá móng granitoit Trước 
Đệ Tam ở bồn trũng Cửu Long nói 
chung đã làm thay đổi quan điểm 
tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt 
Nam. Việc đề xuất và áp dụng thành 
công các giải phát KHCN khai thác 
loại thân dầu phi truyền thống này 

không những mang lại hiệu quả 
kinh tế cao mà còn có những đóng 
góp quan trọng cho khoa học dầu 
khí thế giới.

Với những thành tựu đặc biệt 
xuất sắc như trên, ngày 18.02.2012, 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã 
ký quyết định cho cụm công trình 
“Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức 

khai thác có hiệu quả các thân dầu 
trong đá móng granitoit Trước Đệ 
Tam bể Cửu Long, thềm lục địa 
Việt Nam” đoạt giải thưởng Hồ Chí 
Minh – giải cao quý nhất cho các 
công trình nghiên cứu khoa học của 
Nước ta.

H.V.Q
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Tính khả thi của các phương 
án:

- Các giải pháp đưa ra đảm bảo 
tính khả thi và phù hợp với quy 
hoạch của Tỉnh và của Nhà nước

- Qua tính toán so sánh và phân 
tích cho thấy: 

+ Sau khi có công trình sẽ giảm 
thiểu được xói lở bờ trong tiểu 
VNC;

+ Không làm thay đổi chế độ 
thuỷ động lực biển ven bờ VNC;

+ PA1 có nhiều ưu điểm hơn so 
với PA2 nên chúng tôi đề xuất nên 
sử dụng PA1 để bảo vệ bờ biển 
trong khu vực mũi Ba Kiềm.

Các giải pháp về tuyến và cấu 
tạo hệ thống mỏ hàn được đề 
xuất như sau:

- Đường bao ngoài hệ thống mỏ 
hàn tạo thành đường trơn thuận, nối 
tiếp tốt với đường bờ về cả hai phía. 

- Khoảng cách giữa các mỏ hàn 
lấy bằng (1,5÷2,0) lần chiều dài mỏ 
hàn.

- Phương của mỏ hàn đặt vuông 
góc với bờ biển, hoặc chọn theo 
phương có góc giữa hướng sóng 
và trục mỏ hàn trong khoảng 
1000÷1100.

- Gốc mỏ hàn cần nối tiếp tốt vào 
vùng bờ ổn định và có cao độ không 
bị sóng và dòng chảy gây xói.

- Cao trình trung bình đỉnh mỏ 
hàn đặt ở mực nước triều trung 
bình, có độ dốc song song với độ 
dốc mặt bãi.

- Tuyến bố trí: tuyến được bố 
trí để nối tiếp với đường bờ đoạn 
không có mỏ hàn. 

- Phương của mỏ hàn: Đặt vuông 
góc với đường bờ biển. Theo kinh 
nghiệm: Nên chọn góc giữa hướng 
sóng và trục mỏ hàn là 1000÷1100, 
không nên lấy lớn hơn 1200. 

- Chiều dài mỏ hàn: Theo nghiên 
cứu và tính toán thì có thể chọn 
chiều dài mỏ hàn từ 40÷60m đối 
với bãi sỏi đá nhỏ, 100÷150m đối 
với bãi đất cát.

- Chiều cao mỏ hàn: Đối với bãi 
cát, chiều cao phải cao hơn mặt bãi 
từ 0.5m đến 1.0m. Đối với bãi sỏi, 
đá có thể tăng chiều cao hơn so với 
bãi cát.

- Khoảng cách giữa các mỏ hàn: 
thường lấy bằng (1,5÷2,0) lần chiều 
dài mỏ hàn đối với bãi biển sỏi đá 
và 1,0÷1,5 lần đối với bãi biển đất 
cát.

Các giải pháp kết cấu được đề 
xuất như sau:

Mỏ hàn đá đổ kết hợp với cấu 
kiện Tetrapod phá sóng: Kết cấu kè 
chia thành từng lớp với kích thước 
loại đá có đường kính lớn dần từ 
trong ra ngoài. Mặt ngoài kết cấu 
phá sóng bằng hai lớp cấu kiện 
Tetrapod.

+ Ưu điểm: cao trình đỉnh kè thấp 
hơn do sử dụng cấu kiện phá sóng, 
giảm khối lượng đắp đá.

+ Nhược điểm: thi công đúc khối 
phá sóng Tetrapod phức tạp.

Mỏ hàn đá đổ: Kết cấu kè chia 
thành từng lớp với kích thước loại 

đá có đường kính lớn dần từ trong 
ra ngoài. Mặt ngoài kết cấu giảm sự 
tác động của sóng bằng cách xếp đá 
hai lớp.

+ Ưu điểm: vật liệu phổ thông, 
kết cấu thống nhất dễ thi công. Chi 
phí xây dựng thấp.

+ Khuyết điểm: sử dụng lớp 
ngoài là hai lớp đá có đường kính 
tương đối lớn nên cao trình đỉnh 
kè khá lớn, mặt khác do tác dụng 
của sóng leo cũng làm cho cao trình 
đỉnh cao hơn, dẫn đến khối lượng 
đắp đá lớn.

Mỏ hàn đá đổ mặt ngoài một 
bên là khối Tetrapod, một bên là 
đá xếp: Bên chịu tác dụng trực tiếp 
của hướng sóng tới phía mặt ngoài 
xếp hai lớp Tetrapod phá sóng, bên 
còn lại xếp hai lớp đá.

+ Ưu điểm: kết hợp được ưu 
điểm của cả hai phương án trên.

+ Khuyết điểm: hạn chế được 
khuyết điểm của hai phương án 
trên.

Đề xuất phương án chọn: Theo 

Hình 1: Hệ thống tuyến kè mỏ hàn bảo vệ bờ dược bố trí theo PA1

Hình 2: Hệ thống tuyến kè mỏ hàn bảo vệ bờ được bố trí theo PA2
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tính toán và qua phân tích các ưu, 
nhược điểm của từng phương án, 
chúng tôi đề xuất chọn phương 
án mái mỏ hàn trực tiếp chịu tác 
động của sóng (mái đối diện với 
biển) cần phải xếp 2 lớp Tetrapod 
để giảm sóng, mái còn lại (mái đối 
diện với bờ) xếp đá hộc

II.2. Khu du lịch Hương Phong:
Dựa vào kết quả nghiên cứu tính 

toán và phân tích chế độ thuỷ thạch, 
động lực vùng ven biển BR-VT 
có thể nhận thấy rằng ở khu vực 
Hương Phong tác động của các yếu 
tố sóng - gió và dòng chảy tương 
đối lớn. Địa chất nền là những khối 
đá lởm chởm bị sóng và dòng chảy 
làm lộ ra. Do đó nếu làm công nghệ 
kè mềm Stabilage không thích hợp 
ở đây. Nếu sử dụng kè mỏ hàn bảo 
vệ thì lại ảnh hưởng đến du lịch 
tắm biển trong khu vực này. Vì vậy, 
phương án kè cứng kiên cố bảo vệ 
bờ biển trong khu vực này là thích 
hợp hơn cả. Chiều dài đoạn bờ bảo 
vệ là khoảng 500m. 

Các giải pháp kết cấu:
Kè đá xây: Kết cấu kè chia thành 

từng lớp với kích thước loại vật 
liệu có đường kính lớn dần từ trong 
ra ngoài. Mặt ngoài xây đá bảo vệ 
mái.

+ Ưu điểm: tận dụng được vật 
liệu địa phương, thi công nhanh, 
giá thành hạ.

+ Nhược điểm: chỉ áp dụng ở 
những vùng có vật liệu đá.

Kè lát bằng khối bê tông đúc sẵn: 
Kết cấu kè chia thành từng lớp với 
kích thước vật liệu có đường kính 
lớn dần từ trong ra ngoài. Mặt 
ngoài lát bằng khối bê tông đúc sẵn 
bảo vệ mái.

+ Ưu điểm: dễ thi công, thi công 
nhanh.

+ Khuyết điểm: giá thành cao.
Đề xuất phương án chọn: Theo 

tính toán và qua phân tích các ưu, 
nhược điểm của từng phương án, 

chúng tôi đề xuất chọn phương án 
là dạng kè với mái m = 3 được gia 
cố bằng đá xây, phía ngoài đóng 
cọc bản Bê tông cốt thép, bên trong 
có tường BTCT hắt sóng dạng cong 
để chống lại tác động của sóng.

II.3. Khu vực Lộc An:
Qua phân tích tổng hợp, nghiên 

cứu diễn biến bờ biển khu vực cửa 
Lộc An và qua kết quả tính toán 
trên mô hình toán trường sóng, 
trường dòng chảy, vận chuyển bùn 
cát trên toàn vùng bờ biển BR-VT 
có thể kết luận rằng: Khu vực cửa 
Lộc An với chiều dài tính từ nơi cửa 
mở cũ phía Bắc (1952) xuống phía 
Nam khoảng hơn 2km có diễn biến 
bồi tụ, xói lở rất mãnh liệt và phức 
tạp. Để bảo đảm chống bồi lấp, xói 
lở, chỉnh trị luồng vừa tạo điều kiện 
cho tàu thuyền ra vào cảng cả trong 
mùa mưa bão vừa giữ được các bãi 
cát để phát triển du lịch thì khu vực 
này cần phải được bảo vệ bằng các 
công trình kè cứng kết hợp các giải 
pháp công trình mềm. 

Tổng hợp ý kiến của các ngành 

chức năng và dựa vào kết quả 
nghiên cứu tại khu vực Lộc An, có 
thể nhận thấy rằng để bảo vệ và tạo 
thành dải đồi cát ven bờ bền vững 
của khu phía nam cửa Lộc An phục 
vụ du lịch, cần phải lấp cửa mới mở 
ở khu Lộc An 2, tôn tạo lại khu vực 
này thành khu bãi tắm du lịch. Còn 
khu phía bắc công trình Stabiplage 
hiện hữu, sẽ tiến hành mở lại cửa cũ 
vốn có từ trước năm 2007, vì vậy 
giải pháp tổng thể cho khu vực phía 
Nam cửa Lộc An được đề xuất như 
sau: 

1. Đối với khu vực tính từ mỏ hàn 
Stabiplage số 1 về phía Bắc sẽ xây 
dựng tuyến đê biển dài 2.180m, từ 
cảng cá huyện Đất đỏ đến cửa Lộc 
An, trên đoạn này sẽ được bố trí 
thêm 5 kè cứng vuông góc để bảo 
vệ đoạn xung yếu của cửa Lộc An 
(sát đường quốc lộ ven biển).

2. Bờ phía Bắc Lộc An, khu vực 
gần cầu sông Ray sẽ xây dựng 2 đê-
kè cho khu neo đậu trú bão theo dự 
án của Bộ NN&PTNT, đồng thời 
về lâu dài nên mở cửa Lộc An về 
phía cửa sông Ray và giải toả doi 

Hình 3. Mặt cắt ngang của phương án mỏ hàn mái trực tiếp chịu tác động của sóng xếp 2 
lớp Tetrapod, mái còn lại xếp đá hộc.

Hình 4. Mặt cắt kè có mái gia cố bằng cọc bê tông đúc sẵn.
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cát phía bắc. 
3. Về phía đuôi của tuyến đê 

biển 2.180m sẽ mở một cửa thông 
thương giữa biển và đầm Lộc An có 
chiều rộng xác định, cửa mở này sẽ 
có kết cấu cứng ở 2 bờ và có cầu 
đơn giản để đi lại. Đồng thời, nạo 
vét lại đầm Lộc An A, cải tạo cống 
thông có chiều rộng 30m giữa đầm 
Lộc An A và B, cải tạo khu đầm 
Lộc An A phía nhà hàng Bảy Diện 
để tạo sự thông thoáng về dòng 
chảy giữa đầm Lộc An A và B.

4. Để bảo vệ tuyến kè dài 2.180m, 
sẽ bố trí một công trình Stabiplage 
có tiết diện kép dài 100m, có thảm 
chắn sóng tạo thành đường chéo 
giữa Stabiplage số 1 và đầu miệng 
cửa mở phía bắc, tạo thành một 
tam giác vuông mềm bảo vệ kè 
Stabiplage 1 và tôn tạo lại bãi cát 
phục vụ du lịch.

5. Về phía nam tiếp giáp với mỏ 
hàn Stabiplage số 8 sẽ lấp cửa mới 
mở, lắp đặt một hệ thống 8 công 
trình Stabiplage để bảo vệ và tôn 
tạo một bãi biển dài từ 800m đến 
1.000m, có kết hợp với hệ thống 
hàng rào Ganivelles để tái lập và 
tôn tạo các đồi cát cao 4-6m. Như 
thế sẽ bảo vệ được sự tấn công của 
biển vào khu đầm Lộc An, bảo 
vệ được các dự án du lịch và con 
đường ven biển. Khu vực này sẽ 
trở thành khu du lịch-tắm biển sinh 
thái của Lộc An nói riêng và tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung liên 
kết với các khu du lịch Hồ Tràm, 
Hồ Cốc…

6. Đề nghị Tỉnh hạn chế nạo vét 
vùng, thay vào đó cần đặt các phao 
tiêu để chỉ dẫn vùng cho tàu ra vào 
vùng cửa sông và luồng khu vực 
này luôn biến động dịch chuyển.

N.T.B, N.H.N, L.N.D

Hình 5: Tổng thể các dự án đê-kè của Bộ NN&PTNT và dự kiến hệ thống Stabiplage bảo vệ 
bờ vùng nam Lộc An

Hình 6: Vị trí cửa mới dự kiến mở gần cầu sông Ray

Hình 7: Tổng thể các phương án bảo vệ khu bờ Nam cửa Lộc An
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khi sản xuất theo GAP, vai trò 

đảm bảo năng suất để cung cấp theo 
các hợp đồng cùng với yếu tố thời 
vụ đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Vì vậy nghiên cứu xử lý ra hoa cho 
nhãn Xuồng để đưa vào quy trình 
canh tác theo GAP là cần thiết.

Nhãn Xuồng là cây trồng của 
vùng nhiệt đới có đặc điểm ra hoa 
đầu cành. Tổng đơn vị nhiệt mà 
cây hấp thu đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình thuần thục phân hóa 
mầm hoa và ra hoa. Từ đó cho thấy 
thời tiết là một trong những yếu tố 
quan trọng giúp cho nhãn Xuồng ra 
hoa thuận lợi. Manochai và cộng sự 
(2005) cho biết khi gặp điều kiện 
mưa nhiều, ít nắng thì nhãn Xuồng 
rất khó ra hoa và cần có biện pháp 
kỹ thuật kích thích ra hoa. 

Biện pháp khoanh cành đã được 
áp dụng xử lý ra hoa thành công trên 
nhãn Tiêu Da bò, tuy nhiên áp dụng 
trên nhãn Xuồng thì không mang 
lại hiệu quả. Bắt đầu từ năm 1999, 
việc sử dụng chlorat kali (KClO3) 
kích thích ra hoa có hiệu quả trên 
cây nhãn DO (giống nhãn nổi tiếng 
của Thái Lan) trồng ở Đồng Nai và 
những kết quả từ Thái Lan cho biết 
việc sử dụng chlorate kali để kích 
thích cho nhãn ra hoa có hiệu quả 
tốt hơn so với biện pháp khoanh 
cành thường không ổn định trước 
đây. Manochai và cộng sự (2005) 
cho biết có thể tưới chlorat kali 
vào đất với liều lượng 4-8g/m2 tùy 
theo giống, phun lên lá ở nồng độ 
1000ppm. Theo Lê Văn Bé và cộng 
sự (2008) nhận thấy xử lý chlorat 
kali bằng cách phun lên lá ở nồng 
độ 2000 – 4000 ppm giúp cây nhãn 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ RA HOA 
CHO NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG

Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tiêu Da bò ra hoa 100% sau khi 
xử lý 30 ngày. Theo Wong (2000)
[3] nồng độ KClO3 tùy thuộc vào 
một số yếu tố sau: tán cây, loại đất, 
nguồn nước, sức khỏe của cây, cách 
quản lý vườn và giống.

Trong số các hóa chất xử lý ra 
hoa thì Paclobutrazol được coi 
là chất ức chế tăng trưởng (Plant 
Growth Retardants) giúp cây hạn 
chế sinh trưởng sinh dưỡng, thuần 
thục và chuyển sang sinh trưởng 
sinh thực phân hóa mầm hoa, đóng 
vai trò quan trọng trong quá trình ra 
hoa (Trần Văn Hâu và ctv., 2002)
[7]. Thiourea được coi là chất phá 
vỡ miên trạng ngủ nghỉ, kích thích 
cây ra hoa (đối với những chồi 
đã phân hóa mầm hoa) hoặc đâm 
tượt non (đối với những chồi chưa 
phân hóa mầm hoa), chất này có 
khả năng kích thích được 80,9% 
mầm hoa và giúp cây măng cụt ra 
hoa sớm hơn so với sự ra hoa tự 
nhiên (Poonnachit et. al., 1990)[5]. 
Charnvichit and Tongumpal (1991)
[1] ghi nhận rằng phun Thiourea lúc 
90 ngày sau khi xử lý Paclobutrazol 
giúp xoài NamdokMai ra hoa 100%, 
ngoài ra đạm dưới dạng NH4NO3 
(2% và 4%) thúc đẩy xoài Manila 
và Antaulfo ra hoa sớm hơn 37 và 
22 ngày. Biện pháp phun Thiourea 
sau khi xử lý Paclobutrazol cũng 
thúc đẩy các đỉnh sinh trưởng của 
xoài Cát Hòa Lộc phân hóa mầm 
hoa đồng loạt (Võ Thế Truyền và 
Nguyễn Thành Hiếu, 2004)[9]. 
Ngoài ra KNO3 cũng được xem là 
chất ức chế sự ra đọt non giúp cho 
quá trình ra hoa thuận lợi (Trần Văn 
Hâu và ctv., 2002)[7]. 

Tỉa cành cũng được xem là biện 

pháp giúp hỗ trợ cho cây ra hoa. 
Đối với đa số cây ăn quả lâu năm, 
tỉa cành giúp cho cây quang hợp, 
sinh trưởng phát triển tốt, đọt non 
ra đồng loạt nên dễ kiểm soát sâu 
bệnh, dễ xử lý ra hoa đồng loạt, tăng 
năng suất và chất lượng quả. 

Với những kết quả trên cho thấy 
rằng việc thử nghiệm tìm ra biện 
pháp phù hợp để xử lý ra hoa cho 
nhãn Xuồng là cần thiết. Ngoài việc 
tỉa cành, cung cấp dinh dưỡng và 
chế độ tưới phù hợp thì một số hóa 
chất hỗ trợ ra hoa cũng cần được 
quan tâm. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP 

- Địa điểm thực hiện: Thí nghiệm 
thực hiện tại xã Hắc Dịch, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 
9/2007 đến tháng 12/2009.

- Vật liệu: Vườn nhãn Xuồng 
8 năm tuổi đang cho trái ổn định, 
khoảng cách trồng 6x6m, đồng 
đều về kích thước cây (không khác 
biệt qua thống kê về đường kính 
tán, chiều cao cây và chu vi thân). 
KClO3, Dola 2X (99% thioure); 
MKP (N: 0%, P2O5: 52%, K2O: 
34%); KNO3. 

- Cách bố trí thí nghiệm: Bố trí 
thí nghiệm theo kiểu khối đầy đủ 
ngẫu nhiên 6 nghiệm thức, 4 lần lặp 
lại, mỗi ô nghiệm thức 1 cây. 

  Nguyễn An Đệ, 
Huỳnh Thị Bích Tuyền và 
Bùi Xuân Khôi 
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả 
miền Đông Nam bộ 
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- Cách xử lý: Thời điểm phun hóa 
chất phân hóa mầm hoa khi cây đã 
hình thành đợt chồi thứ 2, lá đang 
ở giai đoạn sắp thuần thục có màu 
xanh lá chuối non (15 ngày sau nhú 
chồi). Sau khi xử lý hóa chất phân 
hóa mầm hoa sẽ tạo khô hạn 1 tháng 
và tiến hành biện pháp kích thích 
ra hoa. KClO3 sử dụng tưới với 
liều lượng 30g/ m đường kính tán, 
lượng nước tưới 100-120 lít/ cây. 
KNO3 phun với nồng độ 50g/ 8 lít 
nước; MKP phun với nồng độ 50g/ 
8 lít nước; Thioure phun với nồng 
độ 0,5%. Lượng dung dịch phun 
cho mỗi cây 4-5lít. 

- Phân tích đất: Đất thí nghiệm 
được phân tích trước khi thí nghiệm 
bằng cách lấy mẫu hỗn hợp trên 
toàn vườn trong vùng rễ cây để 
phân tích các chỉ tiêu: pH (H2O) 
của đất, N tổng số, P dễ tiêu, Kali 
trao đổi, Ca, Mg, EC và CEC. 

- Kỹ thuật canh tác áp dụng: Các 
biện pháp chăm sóc khác thực hiện 
như nhau trên các nghiệm thức gồm: 
Cắt tỉa cành sau thu hoạch (sau khi 
thu hoạch xong cắt bỏ tất cả các đọt 
cành, chừa lại độ dài cành là 0,5m). 
Lượng phân bón cho mỗi cây/năm 
khoảng 800gN + 400gP2O5 + 
1200gK2O + 30 kg phân bò hoai 
và được chia thành 4 lần bón: Lần 
1 sau khi thu hoạch trái 1 tuần bón 
60%N + 60%P2O5 + 25% K2O + 
100% phân hữu cơ; Lần 2 trước khi 
cây ra hoa 5 tuần bón 40%P2O5 
+ 25%K2O; Lần 3 khi đường 
kính trái khoảng 1 cm bón 40%N 
+ 25%K2O; Lần 4 trước khi thu 
hoạch 1 tháng bón 25%K2O. Phun 
Sherbush 25ND, Karate 2.5 EC 

luân phiên theo các đợt đọt non khi 
đọt non vừa nhú để phòng trừ sâu 
đục gân lá. Phun Cymbush 10EC và 
Karate 2.5 EC luân phiên, 3 lần khi 
bông vừa nhú, lần sau cách lần trước 
7 ngày để phòng trừ sâu ăn bông. 
Phun thuốc Sherbush 25ND, Aztron 
7000DBMU luân phiên 3 lần khi 
trái đạt đường kính 0,5cm, lần sau 
cách lần trước 10 ngày để phòng trừ 
sâu đục trái. Phun Mataxyl 25WP 
và Dizeb 80WP phòng trừ bệnh thối 
nâu trái 20g/bình 8 lít, 4 lần bắt đầu 
khi trái đạt đường kính 1cm, lần sau 
cách lần trước 10 ngày. Phun luân 
phiên Hopsan 75ND và SOFRI 
Protein 10DD phòng trừ ruồi đục 
trái, 4 lần bắt đầu khi trái đạt đường 
kính 1,5cm, lần sau cách lần trước 
7 ngày. 

- Chỉ tiêu theo dõi: Thời gian từ 
khi có hoa đầu tiên xuất hiện đến 

khi kết thúc ra hoa; Khả năng ra hoa 
= số phát hoa nở/tổng số đọt cành 
(theo dõi 4 hướng khi kết thúc ra 
hoa, mỗi hướng tính trên 1m2 bề 
mặt tán cây); Khả năng đậu trái = 
số trái trung bình/chùm khi cánh 
hoa vừa rụng hoàn toàn (mỗi cây 
chọn 10 chùm đại diện); Số trái/
chùm khi thu hoạch (chọn 10 chùm 
đại diện/cây); Khoảng thời gian thu 
hoạch. Số chùm trái/cây; Năng suất 
thực tế; Chất lượng trái (gồm trọng 
lượng trái, độ brix, tỷ lệ ăn được). 
So sánh hiệu quả kinh tế giữa các 
nghiệm thức. 

- Xử lý số liệu: Số liệu theo dõi 
được xử lý thống kê bằng chương 
trình SAS 8.0. Phân tích phương 
sai (ANOVA) để phát hiện sự khác 
biệt giữa các nghiệm thức, so sánh 
giá trị trung bình được kiểm định 
Duncan ở mức ý nghĩa 5% hoặc 
1%. Chuyển đổi số liệu theo Phan 
Hiếu Hiền (2001), Ngô Đằng Phong 
và ctv. (1998). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
- Kết quả phân tích đất 
Đất tại khu vực thí nghiệm thuộc 

loại đất xám, pH tương đối thấp. 
Hàm lượng K+, P2O5, N, Ca2+ 
và Mg2+ từ rất thấp đến thấp. Khả 

Bảng 1: Các nghiệm thức của thí nghiệm xử lý ra hoa nhãn Xuồng 
 Nghiệm thức Biện pháp tác động
  Xử lý tạo phân hóa mầm hoa Kích thích ra hoa
 1 - Tưới nước
 2 Phun MKP Tưới nước 
 3 Phun KNO3 Tưới nước 
 4 Tưới KClO3 Tưới nước
 5 Tưới KClO3 Phun thioure kết hợp tưới nước
 6 (Đ/C) Để ra hoa tự nhiên Để tự nhiên 

Bảng 2: Kết quả phân tích đất tại khu vực thí nghiệm 
Chỉ tiêu và đơn vị tính Kết quả phân tích Đánh giá
pH (H2O) 5,8 Thấp
K+ (meq/ 100g) 0,27 Thấp
P2O5 (mg/ 100g) 0,04 Thấp
N (%) 0,11 Thấp
Ca2+ (meq/ 100g) 0,38 Thấp
Mg2+ (meq/ 100g) 0,03 Thấp
CEC (meq/ 100g) 0,92 Thấp
Tổng chất hữu cơ (%) 0,42 Nghèo

Bảng 3: Thời điểm ra hoa của các nghiệm thức thí nghiệm 
Nghiệm thức (công thức xử lý ra hoa) Vụ 1 (2008-2009) Vụ 2 (2009-2010)
(1) Tưới nước 7/4 13/4
(2) Phun MKP, tưới nước 17/3 23/3
(3) Phun KNO3; tưới nước 21/3 26/3
(4) Tưới KClO3; tưới nước 20/3 23/3
(5) Tưới KClO3; phun thioure, tưới nước 19/3 21/3
(6) Để ra hoa tự nhiên (đối chứng) 28/4 29/4
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năng trao đổi cation (CEC) ở mức 
thấp. Tổng chất hữu cơ ở mức 
nghèo. Do đó việc xử lý ra hoa cần 
chú trọng bón đủ phân cho cây đặc 
biệt là nhu cầu K và P. 

- Thời điểm xử lý và thời điểm 
ra hoa 

Thời gian xử lý hóa chất phân 
hóa mầm hoa là ngày 1 tháng 3 
hàng năm, sau 2 tuần tiến hành tưới 
nước (đối với các nghiệm thức tưới 
nước) hoặc kích thích ra hoa đối với 
nghiệm thức có sử dụng thioure. 
Kết quả thí nghiệm cho thấy các 
nghiệm thức có xử lý ra hoa làm 
cho cây ra hoa sớm hơn gần 1 tháng 
so với đối chứng để ra hoa tự nhiên. 
Nghiệm thức ra hoa sớm nhất được 
ghi nhận là nghiệm thức 2, nghiệm 
5, nghiệm thức 3 và nghiệm thức 4. 

- Tỷ lệ chồi ra hoa 
Tất cả các nghiệm thức có xử 

lý đều cho tỷ lệ ra hoa cao, trong 
đó nghiệm thức 2 giúp cây ra hoa 
với tỷ lệ cao nhất và khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với đối chứng ở 
cả 2 vụ thí nghiệm. 

- Khoảng thời gian ra hoa và 
khoảng thời gian thu hoạch 

Việc xử lý ra hoa cũng giúp rút 
ngắn khoảng thời gian ra hoa, hoa 
ra tập trung hơn. Đối chứng có 
khoảng thời gian ra hoa 18,33 ngày 
trong khi nghiệm thức 2 có khoảng 
thời gian ra hoa chỉ 12,84 ngày khác 
biệt có ý nghĩa so với đối chứng. Sự 
ra hoa tập trung sẽ giúp cho việc 
chăm sóc thuận lợi hơn, dễ kiểm 
soát sâu bệnh.

Do ra hoa tập trung nên khoảng 
thời gian thu hoạch ở nghiệm thức 
2 cũng rút ngắn khác biệt so với 
nghiệm thức đối chứng, từ đó sản 
phẩm thu hoạch đồng đều hơn, số 
đợt thu hoạch ít hơn và thuận lợi 
cho việc tiêu thụ sản phẩm. 

- Khả năng đậu trái 
Việc xử lý ra hoa tập trung đã 

làm tăng số trái non/chùm ở thời 
điểm đậu trái. Nghiệm thức 2 cho 
kết quả tốt nhất và khác biệt so với 
đối chứng. Số trái non nhiều là do 

Bảng 5: Khoảng thời gian từ khi có hoa đầu tiên đến khi kết thúc ra hoa (ngày)
Nghiệm thức (công thức xử lý ra hoa) Vụ 1 (2008-2009) Vụ 2 (2009-2010)
(1) Tưới nước 13,33 b 16,15 ab
(2) Phun MKP, tưới nước 12,67 bc 12,84 c
(3) Phun KNO3; tưới nước 10,67 d 14,48 bc
(4) Tưới KClO3; tưới nước 11,67 cd 14,47 bc
(5) Tưới KClO3; phun thioure, tưới nước 11,33 d 16,22 ab
(6) Để ra hoa tự nhiên (đối chứng) 16,33 a 18,33 a
F test * *
CV (%) 9,78 11,94

Bảng 4: Tỷ lệ đọt ra hoa (%) của các nghiệm thức thí nghiệm
 Nghiệm thức (công thức xử lý ra hoa) Vụ 1 (2008-2009) Vụ 2 (2009-2010)
(1) Tưới nước 58,67 d 57,12 abc
(2) Phun MKP, tưới nước 71,67 a 75,12 a
(3) Phun KNO3; tưới nước 71,67 a 64,76 ab
(4) Tưới KClO3; tưới nước 66,33 bc 63,37 ab
(5) Tưới KClO3; phun thioure, tưới nước 69,33 ab 58,36 abc
(6) Để ra hoa tự nhiên (đối chứng) 48,67 e 36,37 c
F test * *
CV (%) 11,26 12,84

Ghi chú: Các số trong cùng một cột theo sau bởi ký tự gíống nhau thì khác biệt không có ý 
nghĩa theo phép thử Duncan; (*) khác biệt mức 0,05.

Ghi chú: Các số trong cùng một cột theo sau bởi ký tự gíống nhau thì khác biệt không có ý 
nghĩa theo phép thử Duncan; (*) khác biệt mức 0,05. 

Bảng 6: Khoảng thời gian từ khi bắt đầu thu hoạch đến kết thúc thu hoạch trái (ngày)
Nghiệm thức (công thức xử lý ra hoa) Vụ 1 (2008-2009) Vụ 2 (2009-2010)
(1) Tưới nước 35,0 ab 32,7 ab
(2) Phun MKP, tưới nước 23,3 c 23,3 c
(3) Phun KNO3; tưới nước 30,3 abc 28,3 bc
(4) Tưới KClO3; tưới nước 32,7 ab 27,9 bc
(5) Tưới KClO3; phun thioure, tưới nước 32,3 ab 32,9 ab
(6) Để ra hoa tự nhiên (đối chứng) 38,7 a 37,6 a
F test * *
CV (%) 9,74 12,74

Ghi chú: Các số trong cùng một cột theo sau bởi ký tự gíống nhau thì khác biệt không có ý 
nghĩa theo phép thử Duncan; (*) khác biệt mức 0,05. 

Bảng 7: Số trái non/chùm khi đậu trái của các nghiệm thức thí nghiệm
Nghiệm thức (công thức xử lý ra hoa) Vụ 1 (2008-2009) Vụ 2 (2009-2010)
(1) Tưới nước 35,14 ab 34,77 ab
(2) Phun MKP, tưới nước 38,46 a 40,12 a
(3) Phun KNO3; tưới nước 40,67 a 36,27 ab
(4) Tưới KClO3; tưới nước 38,36 a 36,87 ab
(5) Tưới KClO3; phun thioure, tưới nước 39,69 a 34,82 ab
(6) Để ra hoa tự nhiên (đối chứng) 31,29 b 30,06 b
F test * *
CV (%) 8,47 12,84

Ghi chú: Các số trong cùng một cột theo sau bởi ký tự gíống nhau thì khác biệt không có ý 
nghĩa theo phép thử Duncan; (*) khác biệt mức 0,05. 
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biện pháp xử lý đã kích thích ra hoa 
tốt, phát hoa dài, số lượng hoa nhiều 
nên số trái/chùm cũng nhiều hơn. 

- Các chỉ tiêu cấu thành năng 
suất và năng suất 

Việc xử lý ra hoa làm tăng số hoa 
hình thành góp phần làm tăng số 
trái/ chùm khi thu hoạch. Nghiệm 
thức 2 cho số trái/chùm cao hơn 
và khác biệt có ý nghĩa so với đối 
chứng. Kết quả tốt rút ra từ thí 
nghiệm là phương pháp xử lý ra hoa 
bằng cách phun MKP kết hợp tưới 
nước sau khi phun.  

Không có sự khác biệt qua thống 
kê về trọng lượng trái giữa nghiệm 
thức có xử lý ra hoa và đối chứng 
không xử lý ra hoa. 

Số chùm trái/cây cao ở các 
nghiệm thức có xử lý ra hoa, trong 
đó nghiệm thức 2 cao nhất và khác 
biệt có ý nghĩa thống kê so với đối 
chứng. Do nghiệm thức này có tỷ 
lệ ra hoa cao kéo theo số chùm hoa 
nhiều và số chùm trái khi thu hoạch 
cũng nhiều hơn các nghiệm thức 
khác. 

Năng suất các nghiệm thức có xử 
lý ra hoa cao hơn đối chứng không 
xử lý, trong đó nghiệm thức 2 cho 
năng suất cao nhất và khác biệt có 
ý nghĩa so với đối chứng. Năng suất 
tăng do biện pháp xử lý ở nghiệm 
thức này có ảnh hưởng làm tăng số 
trái/chùm và số chùm trái/cây. 

- Chất lượng trái 
Biện pháp xử lý ra hoa không ảnh 

hưởng đến độ brix và tỷ lệ phần ăn 
được trong trái. Kết quả thống kê về 
2 chỉ tiêu này cho thấy sự khác biệt 
không có ý nghĩa. 

- Hiệu quả kinh tế 
Xử lý ra hoa tốn thêm chi phí từ 

4,2 đến 7,3 triệu đồng/ha/vụ và nhờ 
tăng năng suất nên thu nhập tăng 
thêm từ 21,019 đến 45,508 triệu 
đồng/ha/vụ. Về hiệu quả kinh tế cho 
thấy tất cả các nghiệm thức có xử 
lý đều có lời. Hiệu quả đạt cao nhất 
là nghiệm thức 2 (lời thêm 39,428 
triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận tăng 
thêm là 6,48). 

Bảng 9: Số chùm trái/cây của các nghiệm thức thí nghiệm
Nghiệm thức (công thức xử lý ra hoa) Vụ 1 (2008-2009) Vụ 2 (2009-2010)
(1) Tưới nước  78,43 abc 79,12 abc
(2) Phun MKP, tưới nước  92,33 a 91,74 a
(3) Phun KNO3; tưới nước  85,33 ab 86,63 ab
(4) Tưới KClO3; tưới nước  84,33 ab 85,12 ab
(5) Tưới KClO3; phun thioure, tưới nước 77,12 abc 78,74 abc
(6) Để ra hoa tự nhiên (đối chứng) 62,67 c 63,38 c
F test  * *
CV (%) 8,38 11,47

Bảng 8: Số trái/chùm khi thu hoạch của các nghiệm thức thí nghiệm
Nghiệm thức (công thức xử lý ra hoa) Vụ 1 (2008-2009) Vụ 2 (2009-2010)
(1) Tưới nước 17,25 bc 20,32 abc
(2) Phun MKP, tưới nước 23,73 a 25,12 a
(3) Phun KNO3; tưới nước 23,48 a 23,63 ab
(4) Tưới KClO3; tưới nước 19,85 bc 23,98 ab
(5) Tưới KClO3; phun thioure, tưới nước 20,52 ab 20,18 abc
(6) Để ra hoa tự nhiên (đối chứng) 16,72 c 15,28 c
F test * *
CV (%) 9,14 10,45

Ghi chú: Các số trong cùng một cột theo sau bởi ký tự gíống nhau thì khác biệt không có ý 
nghĩa theo phép thử Duncan; (*) khác biệt mức 0,05.

Ghi chú: Các số trong cùng một cột theo sau bởi ký tự gíống nhau thì khác biệt không có ý 
nghĩa theo phép thử Duncan; (*) khác biệt mức 0,05.

Bảng 10: Năng suất thực thu (kg/cây/năm) của các nghiệm thức thí nghiệm
Nghiệm thức (công thức xử lý ra hoa) Vụ 1 (2008-2009) Vụ 2 (2009-2010)
(1) Tưới nước 25,20 bc 30,31 abc
(2) Phun MKP, tưới nước 41,15 a 42,61 a
(3) Phun KNO3; tưới nước 38,73 ab 38,59 ab
(4) Tưới KClO3; tưới nước 32,39 abc 38,29 ab
(5) Tưới KClO3; phun thioure, tưới nước 30,05 abc 29,98 abc
(6) Để ra hoa tự nhiên (đối chứng) 19,66 c 19,14 c
F test * *
CV (%) 13,54 14,28

Ghi chú: Các số trong cùng một cột theo sau bởi ký tự gíông nhau thì khác biệt không có ý 
nghĩa theo phép thử Duncan; (*) khác biệt mức 0,05. 

Bảng 11: Hiệu quả kinh tế các nghiệm thức (qui ra 1 ha, đơn vị tiền 1.000đ)
 Thu thêm nhờ phân bón lá Hiệu quả kinh tế
Nghiệm thức Chi phí Năng suất Chênh lệch Thu Lợi nhuận Tỷ suất
 xử lý  thực thu năng suất thêm tăng thêm lợi nhuận
 ra hoa (kg/ha)  so đối chứng   tăng thêm
    (kg/ha)    (lần)

(1) Tưới  4.200 8.396 3.094 21.659 17.459 4,16
(2) MKP, tưới  6.080 11.803 6.501 45.508 39.428 6,48
(3) KNO3; tưới  6.320 10.689 5.388 37.714 31.394 4,97
(4) KClO3; tưới 6.480 10.606 5.305 37.132 30.652 4,73
(5) KClO3; thioure, tưới 7.360 8.304 3.003 21.019 13.659 1,86
(6) Đối chứng  5.302
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I. MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, tình 

hình bồi xói dọc theo bờ biển tỉnh 
BR-VT đã xảy ra thường xuyên, 
dọc theo dải ven biển tỉnh BR-VT. 
Sự kết hợp giữa các yếu tố thủy 
động lực học bao gồm sóng, dòng 
chảy biển, thủy triều và dòng chảy 
trong sông... đã tác động trực tiếp 
lên đường bờ gây nên xói lở bờ và 
bồi lấp vùng cửa sông. Ngoài ra, 
khai thác tài nguyên ven bờ của 
con người cũng là một trong những 
nguyên nhân khác có tác động 

không nhỏ đến quá trình bồi xói ven 
biển BR-VT.

Hiện tượng bồi xói ven biển BR-
VT đã gây nên những thiệt hại rất 
lớn về tính mạng, tài sản của nhà 
nước và nhân dân, làm chậm sự phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, 
việc nghiên cứu các điều kiện thủy 
động lực học vùng ven biển, đồng 
thời kết hợp với việc điều tra đánh 
giá quá trình khai thác tài nguyên 
ven bờ của con người ở khu vực ven 
biển nhằm đưa ra các giải pháp bảo 
vệ bờ là rất cần thiết.

II. HIỆN TRẠNG BỒI XÓI 
VÙNG VEN BIỂN TỈNH BR-VT

Kết quả của những nghiên cứu 
này đã xác định được từ mũi 
Nghinh Phong (Tp Vũng Tàu) đến 
Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) có 
6 đoạn bờ biển, cửa sông thường 
xuyên bị đe dọa bởi các loại hình 
thiên tai do sóng biển, dòng chảy 
ven bờ, triều cường và cả các hoạt 
động do con người gây nên.

Đoạn Bãi Sau từ mũi Nghinh 
Phong đến Cửa Lấp - Phước 
Tỉnh: Khu vực này thường xuyên 
xuất hiện nhiều ao xoáy, hoạt động 
mạnh vào mùa gió Đông Bắc và 
nhất là vào thời gian gió Chướng. 
Ngoài ra, tại khu vực từ bãi Thuỳ 
Vân đến khu du lịch bãi Paradise 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
Phun MKP kết hợp tưới nước; 

phun KNO3 kết hợp tưới nước; 
hoặc tưới KClO3 kết hợp tưới nước 
làm cho nhãn Xuồng cơm vàng ra 
hoa sớm và tập trung, tỷ lệ chồi 
ra hoa cao, nâng cao năng suất và 
mang lại hiệu quả kinh tế cao so với 
đối chứng để ra hoa tự nhiên. 

Đề nghị đưa công thức xử lý 
ra hoa hiệu quả được rút ra từ thí 
nghiệm vào quy trình sản xuất nhãn 
Xuồng cơm vàng theo VietGAP để 
áp dụng trong sản xuất. 

N.A.Đ, H.T.B.T, B.X.K
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ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN BỒI XÓI
CÁC KHU VỰC VEN BIỂN

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHI CHƯA CÓ 
CÁC CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ

  Mai Đức Trần, 
Nguyễn Thế Biên
Phòng NC Hải dương Học
Viện Kỹ thuật Biển

Tóm tắt: Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) thuộc miền Đông 
Nam bộ. Với chiều dài 113 km bờ biển, tỉnh BR-VT là 
cửa ngõ hướng ra Biển Đông, có ý nghĩa chiến lược về 
đường hàng hải nội địa và quốc tế. Trong những năm 
qua tình hình xói lở bờ biển và bồi lấp vùng cửa sông đã 
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như sản xuất của 
người dân sống ven biển, đặc biệt là sự phát triển du lịch 
của tỉnh. 
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còn xuất hiện hiện tượng xói lở bờ 
vào mùa gió Tây Nam, nhưng vào 
mùa gió Đông Bắc thì bờ biển được 
bồi lấp lại. 

Khu vực Cửa Lấp - Phước 
Tỉnh: Khu vực phía Nam và phía 
Bắc Cửa Lấp, bờ biển bị xói lở 
mạnh, trung bình mỗi năm biển lấn 
sâu vào đất liền khoảng từ 5 – 7m. 
Ngay tại cửa sông, một dải cát rất 
lớn với chiều dài khoảng 2km và 
chiều rộng khoảng 0,7km đã gần 
như bồi lấp phần lớn cửa sông, đã 
ảnh hưởng lớn đến diễn biến luồng 
lạch làm cho tàu bè ra vào rất khó 
khăn, nhất là khi triều kiệt. 

Khu vực cửa Lộc An: Khu vực 
này xảy ra cả hai quá trình, bị bồi 
lấp mạnh vùng cửa sông ngay tại 
luồng ghe tàu vào sông, bị xói lở 
nghiêm trọng vùng bờ biển và bờ 
sông nên bờ biển luôn bị biến động 
mạnh và diễn biến hình thái bờ rất 
phức tạp, đây là khu vực vừa bị xói 
lở vừa bị bồi lấp nghiêm trọng nhất 
dọc dải ven biển BR-VT.

Khu vực Hồ Cốc – Hồ Tràm: 
Vào mùa gió Đông Bắc, những 
đồi cát ven biển tại khu vực này 
đã bị phá huỷ nhiều hình thành các 
ao xoáy nên rất nguy hiểm cho du 
khách khi tắm trên các bãi này. Khu 
vực phía Nam sát mũi Hồ Tràm, đặc 
biệt là trong khoảng chiều dài gần 
2km từ mũi Hồ Tràm về phía cửa 
Lộc An, bãi biển đã bị thu hẹp hơn 
100m, nhiều nhà cửa, các cơ sở sản 
xuất, công trình kinh tế xã hội và an 
ninh quốc phòng bị phá hỏng hoặc 
hư hại nặng nề.

Khu vực Mũi Ba Kiềm: Mũi 
Ba Kiềm nằm sát chân núi và có 
nhiều mõm đá lớn nhô ra ngoài 
biển, nhưng bờ biển vẫn bị xói 
lở, cả tuyến đường nhựa ven biển 
cũng bị sạt lở mạnh và đang tiềm 
ẩn nhiều nguy cơ làm mất ổn định 
khu vực này. Tại Km53 + 900, một 
đoạn đường nhựa ven biển và mái 
ta luy phía biển bị sạt lở sâu vào từ 
2,5 ÷ 3m với chiều dài sạt lở là 78m, 
trong đó phần mặt đường nhựa bị 

hư hỏng là 27m, rộng từ 1,5 ÷ 2m. 
Hiện tại đã có khoảng 177m công 
trình kè bảo vệ đường và rải đá phía 
dưới để giảm sóng nhưng quy mô 
công trình còn sơ sài, không đủ để 
đảm bảo an toàn cho tuyến đường.

Khu vực Bến Lội – Bình Châu: 
Trong khu vực này, tại vị trí cách 
bờ khoảng 300 ÷ 400m tồn tại một 
doi cát chạy song song với bờ, với 
chiều rộng khoảng 100 ÷ 200m có 
cao trình từ +1.00 ÷ +4.00m tạo 
thành một vũng rất kín có cửa thông 
ra biển thích hợp cho tàu thuyền neo 
đậu. Cửa Bến Lội bị bồi lấp mạnh 
quanh năm, làm cho các tuyến 
luồng bị thu hẹp và rất cạn, đặc biệt 
là khu vực cửa ra biển của tuyến 
luồng, do đó ghe tàu rất khó ra vào. 
Thêm vào đó, cửa biển Bình Châu 
thường dịch chuyển theo mùa trong 
phạm vi khoảng 1km, lượng cát bồi 
lấp rất nhanh, có một số khu vực 
sau khi nạo vét khoảng 1 đến 2 con 
nước thủy triều thì đã bồi lấp trở lại 
như cũ. Điều này đã làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến khả năng phát triển 
kinh tế của một vùng mà thuỷ sản 
giữ vai trò chủ đạo.

III. ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC 
YẾU TỐ ĐỘNG LỰC HỌC VÀ 
QUÁ TRÌNH KHAI THÁC TÀI 
NGUYÊN BIỂN VÙNG VEN BỜ 
TỈNH BR-VT

3.1. Đặc trưng các yếu tố động 
lực học:

Đặc trưng mực nước: Mang tính 
chất dao động bán nhật triều không 
đều của thuỷ triều, biên độ triều khá 
lớn từ 3 ÷ 4m. 

Đặc trưng dòng chảy ven bờ: 
Chịu sự chi phối mạnh của dòng 
triều và các trường gió mùa. Ở các 
khu vực cửa sông còn chịu tác động 
mạnh của dòng chảy sông, đặc biệt 
là vào mùa lũ. Dòng chảy tổng hợp 
ở đây được hình thành bởi dòng 
triều và dòng gió (vùng xa bờ), 
dòng triều, dòng gió và dòng chảy 
sông (vùng ven bờ cửa sông), tốc độ 
dòng chảy tổng hợp trung bình khá 

lớn, nằm trong khoảng 30-50 cm/s, 
vùng cửa sông giá trị vận tốc lớn 
hơn nhiều, có thể đạt tới trên 100 
cm/s vào mùa lũ.

Đặc trưng sóng biển: Chịu sự 
chi phối trực tiếp của chế độ gió 
mùa. Mùa gió Đông Bắc thường 
có sóng hướng từ Đông Bắc đến 
hướng Đông và mùa gió Tây Nam 
thường có sóng hướng từ Tây Nam 
đến Nam. Từ khoảng tháng 12 đến 
tháng 2 hàng năm thường có một 
loại gió biến tướng của gió mùa 
Đông Bắc mà người dân gọi là gió 
Chướng có hướng gió là hướng 
Đông với tốc độ cao tạo nên những 
đợt sóng lớn và rất mạnh nên thường 
gây ra xói lở bờ cũng rất mãnh liệt. 
Trên biển Đông, sóng hướng Đông 
Bắc có tần suất xuất hiện lớn nhất 
từ tháng 11 năm trước đến tháng 1 
năm sau, vùng ven bờ sóng hướng 
Đông Bắc chiếm ưu thế với tần suất 
khoảng 60%. Sóng hướng Tây Nam 
xuất hiện nhiều nhất từ tháng 8 đến 
tháng 9, chiếm tần suất khoảng 
62%.

3.2. Quá trình khai thác tài 
nguyên vùng ven bờ:

Khai thác cát tại bờ biển 
phường 11: 

Hiện tượng khai thác trái phép 
các đồi cát thuộc phường 11, TP 
Vũng Tàu không phải mới xảy ra 
mà đã có từ khá lâu. Diện tích các 
đồi cát tại TP Vũng Tàu từ 444 ha 
(năm 1998) đến năm 2009 chỉ còn 
chưa đến 100 ha. Với đà xâm hại 
như hiện nay chỉ vài năm nữa các 
đồi cát ven biển Vũng Tàu sẽ bị xóa 
sổ hoàn toàn. 

Khai thác cát tại khu vực Cửa 
Lấp và phường 12:

Trong những năm gần đây khu 
bãi biển Cửa Lấp đang bị đe dọa 
phá hủy bởi nạn đào cát bừa bãi của 
một số công ty đã gây nên quá trình 
xói lở, xâm thực bờ biển.

Khai thác khoáng sản tại cửa 
Lộc An:

Các hoạt động khai thác cát, núp 
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bóng nạo vét luồng lạch để hút cát 
làm vật liệu san lấp đã diễn ra mạnh 
mẽ tại khu vực này trong những 
năm qua đã làm bờ biển Lộc An bị 
thay đổi rất mạnh.

Khai thác khoáng sản tại cửa 
Bến Lội – Bình Châu:

Việc nạo vét ở Bến Lội gặp khó 
khăn, do không có kinh phí thực 
hiện nên UBND tỉnh đồng ý cho 
phép công ty Phước Luân tận thu 
cát làm vật liệu san lấp để bù đắp 
chi phí thi công nạo vét luồng cửa 
Bến Lội gồm 2 đoạn, có chiều dài 
nạo vét 2km. Đoạn 1 dài 1,2km 
nằm trong đất liền với bề rộng 45m, 
đoạn 2 dài 0,8km bị bồi ra biển rộng 
60m, khối lượng cát nạo vét khoảng 
100.000m3.

Tuy nhiên công ty Phước Luân lợi 
dụng việc nạo vét tận thu đã cấu kết 
với các công ty nước ngoài mà cụ 
thể là các công ty của Trung Quốc 
và Thái Lan để khai thác khoáng 
sản bừa bãi. Việc này đã làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống 
người dân trong khu vực. Điển hình 
là trận lũ ngày 21/7/2009 đã làm 
cho người dân Bình Châu một phen 
khốn đốn.

IV. ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN 
BỒI XÓI CÁC KHU VỰC VEN 
BIỂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 
TÀU KHI CHƯA CÓ CÁC 
CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ

IV.1. Đoạn Bãi Sau từ mũi 
Nghinh Phong đến Cửa Lấp - 
Phước Tỉnh

Sự tương tác của các chế độ thủy 
động lực như sóng, dòng chảy ven 
bờ, nước dâng, thuỷ triều với địa 
hình của bờ biển là nguyên nhân 
chính dẫn tới việc xói lở bờ biển, 
bồi lấp vùng cửa sông và hình thành 
các ao xoáy tại vùng ven biển BR-
VT. Vào mùa gió Đông Bắc và nhất 
là vào thời gian gió Chướng sự tác 
động của sóng, dòng chảy đã tạo 
nên một vùng nước bị tương tác 
mạnh đào bới lớp cát phía dưới làm 
cho lớp cát bị xáo động mạnh và 

theo dòng sóng cũng như dòng chảy 
ven bờ dịch chuyển đi nơi khác tạo 
thành hố sâu tại nơi đó.

Vào mùa gió Tây Nam, sự tác 
động của sóng theo hướng Tây 
Nam kết hợp với dòng chảy ven bờ 
là nguyên nhân chính gây lên quá 
trình xói lở đoạn từ bãi Thuỳ Vân 
đến khu du lịch bãi Paradise, nhưng 
vào mùa gió Đông Bắc thì bờ biển 
được bồi lấp lại. Tuy nhiên, hiện 
tượng bồi lấp vào mùa gió Đông 
Bắc ít hơn nhiều so với xói lở và 
hiện tượng này rất khó khắc phục 
trở lại.

IV.2. Khu vực Cửa Lấp - Phước 
Tỉnh

Vào mùa gió Đông Bắc, nhất là 
trong khoảng 2 tháng của mùa gió 
Chướng (tháng 1, tháng 2) bờ biển 
đoạn này bị xói lở mạnh do sự tác 
động trực tiếp của sóng biển kết 
hợp với dòng chảy ven bờ và triều 
cường. 

Do đặc điểm địa hình vùng ven 
biển ngay tại cửa sông Cửa Lấp có 
một dải cát rất lớn, do đó khi sóng 
và dòng ven bờ tác động sẽ mang 
lượng cát này vào phía trong, điều 
này đã gần như bồi lấp phần lớn 
cửa sông, trong đó có một số đoạn 
cát nổi lên khỏi mặt nước, ngay cả 
khi thủy triều đang lên cao. Chính 
việc tại cửa sông Cửa Lấp bị bồi lấp 
mạnh nên dòng chảy từ sông đổ ra 
tại cửa Phước Tỉnh có xu hướng ép 
sát xuống bờ phía Nam nên cũng 
gây xói lở mạnh khu vực này.

Ngoài ra, việc khai thác cát trái 
phép dưới hình thức là nạo vét tuyến 
luồng đã làm mất cân bằng cát tại 
khu vực này và tạo thành những hố 
sâu, do đó khi thủy triều lên sẽ lấy 
cát trong bờ để bù xuống các hố cát 
này gây tình trạng xói lở nhanh và 
rất nguy hiểm.

IV.3. Khu vực cửa Lộc An
Vùng bờ biển – cửa sông Lộc An 

là khu vực chịu tác động mạnh của 
các yếu tố động lực mà chủ yếu là 

dòng chảy từ sông Ray đổ ra, sóng 
biển, dòng chảy ven bờ và triều 
cường. Dẫn tới tình trạng vừa bị bồi 
lấp mạnh vùng cửa sông ngay tại 
luồng ghe tàu vào sông, vừa bị xói 
lở nghiêm trọng vùng bờ biển và bờ 
sông nên bờ biển luôn bị biến động 
mạnh và diễn biến hình thái bờ rất 
phức tạp. 

Sự tác động của sóng biển vào 
mùa Đông Bắc, kết hợp với tác động 
của bão, nước dâng, triều cường và 
lũ lụt từ các sông Ray, sông Bà Đập 
đổ ra làm cho cửa sông biển dịch 
chuyển liên tục, bờ biển và bờ sông 
bị biến động mạnh. 

Do cửa bị dịch chuyển thường 
xuyên vào các thời kỳ gió mùa nên 
địa mạo khu vực này cũng bị biến 
động mạnh và hiện tượng xói lở bờ 
biển có xu hướng mạnh và nhanh 
hơn, đồng thời đi về phía Nam Lộc 
An, phá hủy dần các dãy đụn cát và 
đe dọa đến khu vực bên trong đầm 
phá.

Ngoài ra, hiện tượng xâm thực - 
xói lở ven bờ lại đang được “tiếp 
sức” từ các hoạt động khai thác cát, 
núp bóng nạo vét luồng lạch để hút 
cát làm vật liệu san lấp.

IV.4. Khu vực Hồ Cốc – Hồ 
Tràm

Vào mùa gió Đông Bắc, do sự 
tác động của sóng biển làm phá 
hủy những đồi cát, tạo thành những 
hố xoáy dọc khu bờ biển gây nguy 
hiểm rất lớn đối với khách du lịch. 

Sóng biển tác động vào đường bờ 
theo các mùa gió đã làm xói mòn bờ 
biển và dòng chảy ven bờ cũng như 
dòng chảy do sóng, cộng với triều 
cường và nước biển dâng đã mang 
lượng bùn cát bị xói mòn này ra xa 
bờ và kết quả là lượng bùn cát này 
không thể được bù đắp lại được, 
mặc dù là trong mùa gió Tây Nam 
bờ biển lại được bồi thêm vào, vì 
thế bờ biển ngày càng bị bào mòn 
và ngày càng xuất hiện nhiều hơn 
những tảng đá lớn dọc theo bờ biển. 

Ngoài ra, các hoạt động khai thác 
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của con người trong các quá trình 
phát triển kinh tế xã hội cũng đã góp 
phần rất lớn vào việc làm tăng thêm 
tốc độ xói lở bờ biển, chẳng hạn như 
việc khai thác đá tại mũi Hồ Tràm 
khoảng hơn 30 năm về trước đã làm 
mất đi hàng nghìn khối đá của mũi 
này và tạo điều kiện cho sóng biển 
xâm thực và phá huỷ bờ biển khu 
vực này. Theo một số chuyên gia 
nhận định rằng sự mất đi các khối 
đá ngay mũi Hồ Tràm là nguyên 
nhân chính làm sóng biển xâm thực 
bờ biển và bờ ngày càng bị bóc mòn 
và làm gia tăng tốc độ xói lở. 

IV.5. Khu vực mũi Ba Kiềm
Nguyên nhân chính gây lên quá 

trình xói lở tại khu vự này là do tác 
động của sóng vào vùng này rất 
mạnh nhất là vào mùa gió bão và lũ. 
Vì vậy, cần có biện pháp công trình 
với quy mô đủ để có thể chống lại 
quá trình xâm thực của bờ biển, đặc 
biệt là các biện pháp công trình bảo 
vệ bờ từ xa, giảm sóng gây bồi cho 
bãi biển. 

IV.6. Khu vực Bến Lội – Bình 
Châu

Do đặc điểm tự nhiên của cửa 
Bến Lội nằm trong khu bãi ngang 
ven biển nên chịu sự tác động trực 
tiếp của sóng gió, dòng chảy ven bờ 
làm khu vực cửa biển luôn biến đổi 
phức tạp, thường xuyên bị bồi lấp, 
dịch chuyển cửa theo mùa. Những 
yếu tố bất lợi này đã làm cho cửa 
Bến Lội ngày càng cạn dần, gây 
khó khăn, trắc trở cho tàu thuyền 
ra vào, ảnh hưởng đến sản lượng 
đánh bắt của ngư dân trong vùng. 
Như vậy, chính sóng biển kết hợp 
với dòng chảy, thủy triều đã mang 
theo bùn cát từ ngoài khơi vào dẫn 
tới tình trạng bồi lấp mạnh tại khu 
vực này.

Do quá trình thi công duy tu, nạo 
vét tuyến luồng và mở tuyến luồng 
mới tạm thời cho tàu bè ra vào neo 
đậu dọc theo sông Đu Đủ. Tuy 
nhiên, việc nạo vét duy tu tuyến 
luồng đã không thực hiện theo đúng 
nghĩa của nó. Theo các phương tiện 
thông tin đại chúng ở Bà Rịa - Vũng 

Tàu thì một số doanh nghiệp nạo 
vét, duy tu tuyến luồng đã lợi dụng 
việc này để khai thác cát đem bán, 
bằng chứng là sau thời gian nạo vét 
tuyến luồng vẫn không được khai 
thông, ghe tàu vẫn tiếp tục không 
vào được và nhiều ghe thuyền còn 
bị mắc cạn trên các tuyến luồng nạo 
vét. 

V. KẾT LUẬN
Qua phân tích hiện trạng bồi xói, 

đặc trưng của các yếu tố động lực 
học và quá trình khai thác tài nguyên 
biển vùng ven bờ tỉnh BR-VT. Ta có 
thể đánh giá được có 2 nguyên nhân 
chính gây lên bồi xói các khu vực 
ven biển tỉnh BR-VT khi chưa có 
các công trình chỉnh trị là:

i. Thứ nhất: Do tác động của các 
yếu tố thủy động lực học như thủy 
triều, sóng, dòng chảy ven bờ và 
dòng chảy trong sông. 

ii. Thứ hai: Do sự tác động trực 
tiếp của con người trong quá trình 
khai thác các tài nguyên ven biển.

M.Đ.T, N.T.B

MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THÔNG TIN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Sau khi Nghị quyết số 26, Hội 
nghị lần thứ 7 của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa X về 

tam nông ra đời, nông nghiệp, nông 
thôn và nông dân nước ta đã có 
những thay đổi rõ rệt. Hàng năm, 
Nhà nước dành khoảng 2% chi ngân 
sách cho khoa học và công nghệ, 
trong số này có khoảng một phần 
ba đầu tư cho lĩnh vực khoa học và 
công nghệ nông nghiệp. “Phần lớn 
kinh phí dành cho đề tài nghiên cứu 
thuộc lĩnh vực giống cây, con nhằm 

tạo ra sự đột biến về năng suất, chất 
lượng cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, 
đã có những kết quả nghiên cứu 
khả quan, trong thời gian từ năm 
2005 đến 2009, ngành nông nghiệp 
đã tập trung nghiên cứu chọn tạo 
được 135 giống cây trồng mới, 
trong đó có 16 giống lúa, 23 giống 
ngô, 7 giống cây ăn củ, 9 giống cây 
ăn quả, 9 giống mía, 5 giống rau, 7 
giống hoa”. 

Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
Chương trình hành động số 24-

CTr/TU ngày 21 tháng 10 năm 
2009 của Tỉnh ủy ban hành về nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn tạo 
ra sự quan tâm lớn đến phát triển 
tam nông của tỉnh, dẫn đến nhiều 
thành tựu trong nông nghiệp và 
nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân khu vực nông 
thôn. Giá trị sản xuất Nông-Lâm-
Ngư nghiệp năm 2010 tăng 1,41 

  Nguyễn Kim Trường
Sở KH&CN
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lần so với năm 2005, tốc độ tăng 
bình quân 7,1%/năm. Trong đó giá 
trị: sản xuất nông nghiệp tăng bình 
quân 6,47%/năm; lâm nghiệp tăng 
bình quân 6,92%/năm; ngư nghiệp 
tăng bình quân 7,78%/năm. Việc 
đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ 
KH&CN phục vụ phát triển nông 
nghiệp và nông thôn trong tỉnh đã 
được các nhà khoa học thuộc các 
viện nghiên cứu, trường đại học 
cùng ngành khoa học công nghệ, 
ngành nông nghiệp và bà con nông 
dân phối hợp đưa vào sản xuất đạt 
hiệu quả mang lại năng suất chất 
lượng cao. Đã khảo nghiệm, tuyển 
chọn được 10 loại giống lúa chất 
lượng tốt, năng suất cao, ngắn ngày, 
như: IR64, OM1490, VNĐ95-20, 
OMSC2000, OM5930, OM5356, 
IR59606, ML48... đạt năng suất 
trung bình 4,5-5,5 tấn/ha; 7 loại 
giống bắp lai đưa vào trồng đại 
trà như: DK888, DK999, C919, 
VN25-99, LVN10; Cây ăn quả 
đặc trưng của tỉnh như: Nhãn 
xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, đã 
phát triển thành đặc sản quý được 
xây dựng thương hiệu; xây dựng 
nhiều mô hình trồng Rau an toàn 
(RAT) gắn với các HTX sản xuất 
RAT. Đặc biệt, mô hình ứng dụng 
thông tin điện tử quản lý, sản xuất 
và quảng bá RAT tại xã Tân Hải, 
huyện Tân Thành đã quản lý được 
thông tin từ đầu vào đến đầu ra, 
đạt hiệu quả cao, đang được tỉnh 
và các địa phương khác học tập áp 
dụng.

 Một số thành tựu to lớn kể trên 
đã góp phần quan trọng trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa bảo đảm an sinh xã hội và an 
ninh quốc phòng của tỉnh nói riêng 
và cả nước nói chung. Trong thành 
quả trên có sự đóng góp quan trọng 
của thông tin KH&CN. 

Để phục vụ cho công tác nghiên 
cứu, quản lý và thông tin tuyên 
truyền, Trung tâm Tin học và 
Thông tin KH&CN thuộc Sở 
KH&CN đã chủ trì xây dựng một 

số Cơ sở dữ liệu khoa học chuyên 
ngành, đã triển khai nhiều mô hình 
truyền thông thông tin KH&CN, 
trong đó nổi bật là mô hình trạm 
cung cấp thông tin KH&CN. Mô 
hình cung cấp thông tin KH&CN 
này được Trung tâm Thông tin 
KHCN quốc gia (nay là Cục Thông 
tin KH&CN quốc gia) thí điểm 
triển khai lần đầu tiên ở 3 xã của 
tỉnh Ninh Bình năm 2002[*]. Sau 
đó chuyển giao và nhân rộng trong 
cả nước tại 300 xã thuộc 37 tỉnh, 
thành phố với 334 điểm và đào tạo 
được 820 cán bộ. Ngoài kênh nhân 
rộng mô hình từ Cục Thông tin 
KH&CN quốc gia, các tỉnh tự triển 
khai mô hình theo điều kiện cụ thể 
của từng địa phương, như: Bạc 
Liêu đã nhân rộng mô hình đến 35 
xã; Lâm Đồng nhân rộng mô hình 
đến 49 xã; 

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, bắt đầu 
triển khai từ năm 2005 đến nay đã 
có 23 mô hình trạm phủ khắp các 
huyện/thị/thành phố của tỉnh. Hiện 
nay, 23 trạm đã hòa mạng tạo thành 
mạng lưới thông tin KH&CN của 
tỉnh, và vận hành của mạng lưới đã 
đạt được những kết quả thực tế, góp 
phần vào phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, nâng cao dân trí cho 
người dân nông thôn. Các trạm đã 
lập gồm:

Phường 12 và xã Long Sơn, 
thành phố Vũng Tàu

Phường Kim Dinh; xã Long 
Phước; xã Tân Hưng, TX Bà Rịa

Xã Hắc Dịch; xã Sông Xoài; xã 
Châu Pha; xã Tân Hải, huyện Tân 
Thành

Xã Kim Long; xã Nghĩa Thành; 
xã Sơn Bình, huyện Châu Đức

Thị trấn Phước Bửu; xã Hòa 
Bình; xã Bừng Riềng, huyện Xuyên 
Mộc

Xã An Nhứt; xã Phước Hưng; xã 
Phước Tỉnh; xã Tam Phước, huyện 
Long Điền.

Thị trấn Đất Đỏ; xã Lộc An; xã 
Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

Huyện Côn Đảo.

Từ khi đưa vào họat động đến 
nay, 23 trạm tại 23 xã/phường, 
trong đó có 1 trạm tại huyện đảo đã 
phát huy tốt vai trò cung cấp thông 
tin KH&CN cho người dân biết để 
áp dụng. Với trang thiết bị tối thiểu 
cho một trạm chỉ gồm: bộ thiết bị 
vi tính, phương tiện truyền thông, 
thư viện điện tử, website cần thiết 
cho hoạt động thông tin. Các xã đã 
đưa lên Internet 1.543 tin và 922 
hình ảnh quảng bá về xã với tổng 
số 2.209.770 lượt khách truy cập. 
Để người dân biết khai thác thông 
tin từ trạm, Trung tâm Tin học và 
Thông tin KH&CN đã tổ chức 
tập huấn 53 lớp tập huấn tại trạm 
cho 2.050 lượt người dân ở 23 xã/
phường/thị trấn dự; và tổ chức 8 
lớp tập huấn cho 116 lượt cán bộ 
vận hành trạm. Với sự quan tâm 
của lãnh đạo xã và sự hăng hái của 
cán bộ vận hành trực tiếp, thời gian 
qua nhiều trạm đã đẩy mạnh họat 
động cung cấp tin hiệu quả. Cán 
bộ trạm có nhiều hình thức tuyên 
truyền, đã cung cấp 2.704 tin, 9.925 
trang A4 tài liệu, sao chép 413 đĩa 
phim KH&CN cung cấp cho dân, 
phục vụ 2.579 lượt người dân đến 
trạm trực tiếp tìm tin từ thư viện 
điện tử nông thôn. Trạm đã cung 
cấp kịp thời cho lãnh đạo xã các 
thông tin văn bản pháp luật cần 
thiết, cung cấp thông tin KH&CN 
cho người dân của xã áp dụng vào 
thực tế sản xuất như mô hình nuôi 
cá sấu, nuôi heo rừng, trồng cây 
cảnh, nuôi cá chẽm, trồng cây cảnh, 
thông tin giáo dục… góp phần đẩy 
mạnh sản xuất và nâng cao dân trí 
của xã. Một số hộ gia đình đã ứng 
dụng thành công nhiều mô hình 
Sản xuất - Chăn nuôi - Trồng trọt 
nhờ biết nắm bắt kịp thời thông tin 
KH&CN, như: nuôi hàu, nuôi ếch 
ở xã Long Sơn (ông Nguyễn Văn 
Lành); mô hình nuôi cá sấu - nuôi 
heo rừng và trồng cây cảnh (ông Tạ 
Văn Tân), xã Tam Phước; ở xã An 
Nhứt: Hộ ông Nguyễn Minh Hiếu, 
ngụ ấp An Đồng; hộ ông Nguyễn 
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Văn Phương, ngụ ấp An Đồng và 
Hộ ông Huỳnh Trung Đông, ngụ ấp 
An trung - xã An Nhứt có mô hình 
trồng Hoa Phong lan. Hiện nay, qua 
quá trình sản xuất, kinh doanh, mô 
hình trồng hoa Lan của xã An Nhứt 
đã phát huy thế mạnh của vùng đất 
nông nghiệp, nông thôn này, cho 
thu nhập khá cao, góp phần làm 
thay đổi diện mạo của một xã nông 
nghiệp, nông thôn mới. Ngoài mô 
hình trồng hoa phong lan còn có 
mô hình trồng hoa xen ruộng lúa, 
để tiêu diệt sâu rầy có hiệu quả và 
đạt năng suất lúa khá cao cho bà 
con nông dân tại địa phương; ở 
xã Sông Soài trạm đã cung cấp tài 
liệu hướng dẫn kỹ thuật cho hộ có 
mô hình chăn nuôi, trồng trọt đạt 
thu nhập kinh tế cao như: Hộ ông 
Văn Gióng Hồng ở tổ 9, ấp Sông 
Xoài II mô hình trồng cây măng 
cụt; Hộ ông Chiến Phúc Dẩu ở tổ 1, 
ấp Sông Xoài II mô hình nuôi heo 
rừng; Hộ ông Hồ Văn Kiệt ở tổ 5, 
ấp Sông Xoài I mô hình trồng cây 
bưởi Năm Roi (tính bình quân hàng 
năm ngoài các khoản chi phí thì hộ 
dân thu nhập được từ 100 đến 150 
triệu đồng/1ha)…

Thành công của mô hình là 
nhờ có sự đầu tư của tỉnh, sự chỉ 
đạo của Sở KH&CN triển khai 
kế hoạch họat động thông tin 
KH&CN, sự nhiệt tình phục vụ 
thông tin KH&CN cho cộng đồng 
và kinh nghiệm triển khai dự án 
của Trung tâm Tin học và thông 
tin KHCN, sự phối hợp của các 
phòng Kinh tế/Công thương/Kinh 
tế hạ tầng, cộng với sự tâm huyết 
của lãnh đạo xã và các cán bộ vận 
hành trạm, sự quan tâm của người 
dân các xã, các doanh nghiệp và 
các nhà khoa học, từ đó mô hình 
ngày càng hoàn thiện hơn, gắn với 
nhu cầu thực tế của xã/phường 
hơn, hiệu quả hơn. 

Quá trình triển khai mô hình có 
nhiều thuận lợi, song cũng gặp khá 
nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất 
là sự chưa sẵn sàng tiếp nhận mô 

hình ở các xã mới triển khai và việc 
duy trì họat động của trạm đều đặn, 
hiệu quả. Trạm không có biên chế 
chuyên trách do đó thường xuyên 
bị thay đổi cán bộ vận hành, kinh 
phí cho họat động trạm còn ít; ở 
một số trạm lãnh đạo quan tâm 
chưa nhiều, trang thiết bị còn ở 
mức tối thiểu chưa đủ cho nhu cầu 
tra cứu của người dân. Từ đó, nhìn 
chung hiệu quả các trạm chưa đồng 
đều.

Để duy trì, nhân rộng và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của trạm thông 
tin KH&CN, kinh nghiệm qua 
nhiều năm triển khai mô hình, cũng 
như tham khảo các tỉnh khác cho 
thấy cần đề ra và thực hiện đồng bộ 
một số giải pháp chủ yếu sau: 

- Thực tế triển khai 23 trạm cho 
thấy các xã có đầy đủ điều kiện và 
khả năng tự duy trì họat động mô 
hình trạm phục vụ thiết thực cho 
phát triển KT-XH của xã, vì vậy 
cần được tỉnh đầu tư tiếp tục nhân 
rộng mô hình hàng năm, theo hình 
thức lan tỏa dần chứ không làm 
theo kiểu phong trào.

- Vai trò của lãnh đạo xã hết sức 
quan trọng đối với duy trì họat 
động trạm, do đó phải đề cao vai 
trò và trách nhiệm chỉ đạo hoạt 
động trạm của lãnh đạo xã, nên bố 
trí 1 đồng chí lãnh đạo xã trực tiếp 
chỉ đạo trạm. Từ đó xã chủ động 
toàn bộ kế họach trạm hàng năm. 
Cấn có sự vận động tuyên truyền 
và trực tiếp tham gia vào họat động 
trạm của đoàn viên thanh niên xã 
đoàn và hội cựu chiến binh, hội 
nông dân, hội phụ nữ làm mở rộng 
sự quan tâm và hiểu biết của người 
dân đối với mô hình thông tin còn 
mới mẻ đối với khu vực nông thôn 
còn khó khăn.

- Bố trí ngay từ đầu các cán bộ 
trẻ, có kiến thức, trình độ, có điều 
kiện để đào tạo bố trí làm cán bộ 
vận hành trạm chuyên nghiệp. Đội 
ngũ này cần ổn định lâu dài (it nhất 
là từ 3 đến 5 năm) mới phát huy 
tốt kỹ năng được đào tạo, và kinh 

nghiệm sau thời gian cung cấp tin 
và tuyên truyền.

- Hình thành tổ chức và cơ chế 
quản lý trạm: từ tỉnh (Sở KH&CN) 
đến huyện (Phòng Kinh tế/Kinh 
tế hạ tầng) đến xã/phường/thị trấn 
(UBND xã). Theo tổ chức hệ thống 
phân cấp này, các xã/phường có 
đủ khả năng tự duy trì hoạt động 
của trạm; đồng thời luôn được hỗ 
trợ kịp thời về kỹ thuật và các điều 
kiện khác cho họat động.

- Sau giai đọan đầu tư ban đầu 
cho trạm (thường là một năm), cần 
tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho trạm 
hàng năm cho các nội dung: hỗ 
trợ kinh phí cho cán bộ vận hành 
trạm; kinh phí duy trì đường truyền 
Internet; hỗ trợ kinh phí biên tập 
tin đưa lên Website. Sau giai đọan 
đầu tư ban đầu, cần tiếp tục đánh 
giá kết quả họat động trạm để tăng 
thêm đầu tư với các trạm thực sự 
họat động hiệu quả, về: con người, 
trang thiết bị, kinh phí duy trì và 
mở rộng cũng như cơ chế chính 
sách hoạt động.

- Để tăng hiệu quả lan tỏa và 
tạo cơ hội giao lưu học hỏi kinh 
nghiệm tuyên truyền giữa các trạm 
hàng năm, nên tổ chức Hội thi giữa 
cán bộ vận hành trạm, phối hợp với 
các hội thi khác của hội nông dân.

- Xem xét việc xây dựng trạm 
mới, nếu có thể cần có nguồn “đối 
ứng” của huyện/xã để tăng trách 
nhiệm và hiệu quả từ phía huyện/
xã.

Đẩy mạnh đưa tiến bộ ứng dụng 
KH&CN phục vụ phát triển KT-
XH nông thôn, gắn với phong trào 
xây dựng nông thôn mới của tỉnh, 
hy vọng mô hình trạm thông tin 
KH&CN sẽ sớm trở thành một yếu 
tố không thể thiếu trong đời sống 
văn hóa tinh thần của người dân.
   N.K.T
Kỷ yếu Hội thảo thông tin khoa học ngành 
thông tin, thống kê lần thứ VI, Cục Thông tin 
Khoa học và Công nghệ quốc gia, Hà Nội, 
năm 2011
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CÔN ĐẢO TÌM ĐƯỢC NƯỚC NGẦM 
TRONG ĐÁ GỐC

Đến nay nước sinh hoạt 
ở Côn Đảo đều dựa vào 
nguồn nước khai thác trong 

các cồn cát cổ nằm ở thị trấn Côn 
Sơn nhỏ hẹp với 12 giếng khoan 
chiều sâu không quá 25m. Do đó, 
nước ngọt ở Đảo không những đã 
nghèo, chất lượng ngày càng kém 
đi do ô nhiễm mà còn có xu hướng 
giảm rõ rệt… khiến vấn đề tìm nước 
kẽ nứt (nước ngầm trong đá gốc) ở 
Côn Đảo ngày càng trở thành mục 
tiêu gắt gao của các nhà địa chất 
thủy văn. Bài toán đặt ra là phải 
chứng minh được loại nước ngầm 
này ở đây có hay không để giúp 
Đảo lập quy hoạch phát triển hạ 
tầng – cấp nước ổn định bền vững 
với quy mô phát triển tới gần chục 
nghìn dân (hiện gần 7000 người), 
để tương lai đưa Đảo trở thành một 
địa danh du lịch lịch sử, văn hóa và 
sinh thái hấp dẫn.

Vì vậy, ngay từ năm 1994 đến 
nay đã có tới 7 đề tài, dự án của 
7 đơn vị như: Liên đoàn Địa chất 
6 (1996-1997), đoàn Địa chất 806 
(1996), Liên hiệp Địa chất Nam 
bộ (1997), Liên đoàn Quy hoạch 
và Điều tra tài nguyên nước miền 
Nam (2007-2008), Trung tâm chất 
lượng nước thuộc Trung tâm Quy 
hoạch và Điều tra tài nguyên nước 
của Bộ Tài nguyên & Môi trường 
(2010)…, liên tục tiến hành khảo 
sát thăm dò. Nhưng dường như bài 
toán vẫn chưa có đáp số, có chăng 
chỉ là những kết luận rất dè dặt rằng, 
nước ngầm hầu như chỉ tồn tại trong 
các cồn cát cổ ở thị trấn Côn Sơn 
với lưu lượng thấp 4500m3/ngày 
(hiện toàn Đảo đang khai thác ở các 
cồn cát này) còn trong đá phun trào 
Gabro, Nha Trang khả năng chứa 
nước rất kém (nước khe nứt tầng 
sâu). Ngay cả trong đề án năm 2010 

về “Nghiên cứu điều tra bổ sung 
quy hoạch quản lý khai thác bảo vệ 
bền vững tài nguyên nước dưới đất 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, nước ngầm ở huyện Côn 
Đảo cũng không được đề cập đến 
trong đề án này.

Đề án cấp tỉnh về “Khảo sát thăm 
dò tìm nguồn nước ngầm cho một 
số vùng khó khăn của tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu bằng phương pháp địa 
bức xạ” được thực hiện năm 2008 và 
2009 do Sở Khoa học và Công nghệ 
BR-VT quản lý, Công ty CP Nghiên 
cứu Môi trường tia đất Bảo vệ sức 
khỏe chủ trì, TS. Vũ Văn Bằng chủ 
nhiệm, đã nghiên cứu chế tạo thành 
công chiếc máy BXT-09 và xây 
dựng phương pháp tìm nước ngầm 
theo nguyên lý bức xạ từ. Phát huy 
thành công này năm 2011, Sở Khoa 
học và Công nghệ BR-VT đã mạnh 
dạn cho ứng dụng phương pháp này 
vào tìm nước ngầm trong đá gốc ở 
huyện Côn Đảo trong khuôn khổ đề 
tài cấp tỉnh với tên gọi: “Ứng dụng 
phương pháp địa bức xạ tìm kiếm 
và đánh giá tiềm năng nước ngầm 
ở xã Suối Rao huyện Châu Đức và 
huyện Côn Đảo”. Đề tài đã thành 
công ngoài mong đợi, kết quả sau 
đúng 1 tuần lễ khảo sát đo đạc bằng 
phương pháp địa bức xạ và 15 ngày 
tiến hành khoan 1 mũi khoan kiểm 
chứng sâu 75,7m ngày 19/7/2011, 
nước từ sâu trong đá gốc phun trào 
Gabro đã phun lên mặt đất trước sự 
mừng rỡ của chính quyền và người 
dân Côn Đảo. TS. Nguyễn Văn 
Túc, Viện trưởng Viện CN nước 
và Môi trường, Liên hiệp các Hội 
KH&KTVN, chuyên gia đầu ngành 
về Địa chất thủy văn được tin cũng 
vội vã bay ngay ra Đảo để tận mắt 
chứng kiến và tham gia buổi nghiệm 

thu với huyện Đảo ngày 22/7/2011. 
Tại đây, lần đầu tiên bức tranh về 
nước ngầm trong đá gốc ở Côn Đảo 
đã được phác họa và mọi người 
chứng kiến. Theo báo cáo của đề tài 
khu vực Cỏ Ống (sân bay) có 5 vị 
trí có nước ở độ sâu trung bình 85m 
với lượng nước dự kiến đạt trên 
700m3/ngày. Khu vực thị trấn Côn 
Sơn có 11 vị trí có nước ở chiều sâu 
70 đến 95m với lượng nước dự kiến 
trên 3000m3/ngày. Khu vực bến 
Đầm (khu cảng) 3 vị trí có nước ở 
chiều sâu từ 55 đến 100m, lượng 
nước dự kiến trên 500m3/ngày.

Trong bài viết này, chúng tôi 
không có ý định đi sâu vào phương 
pháp địa bức xạ nhưng có thể thấy, 
sự kiện tìm thấy nước ngầm ở đây 
đã làm đảo lộn những nhận định 
của giới địa chất thủy văn về nước 
ngầm trong đá gốc ở Côn Đảo rằng 
nó không hề nghèo và chất lượng 
nước thì thật tuyệt vời và không bị 
nhiễm mặn. Ngạc nhiên nữa là tốc 
độ công việc khảo sát đo đạc bằng 
phương pháp địa bức xạ cho kết quả 
rất nhanh. Chỉ chưa đầy 1 tháng, 
chúng tôi đã đưa ra được đáp số cho 
bài toán nước trong đá gốc ở Côn 
Đảo, làm bất ngờ giới chuyên môn 
cũng như người dân Côn Đảo.

Trong buổi nghiệm thu đề tài 
ngày 29/9/2011 tại Vũng Tàu, 
Chủ tịch hội đồng nghiệm thu, TS. 
Trương Thành Công – GĐ Sở Khoa 
học và Công nghệ BR-VT kết luận: 
“Đề tài đã làm được một vấn đề hết 
sức có ý nghĩa và thiết thực, đó 

  TS. Vũ Văn Bằng
Công ty CP Nghiên cứu Môi trường tia 
đất Bảo vệ sức khỏe

Xem tiếp trang 37



>> TRAO ĐỔI

30 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐÁNH GIÁ MỰC NƯỚC BIỂN
TẠI KHU VỰC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TỪ NĂM 1978 ĐẾN NĂM 2010
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh ven 
biển được đánh giá sẽ chịu tác động 
mạnh của BĐKH và nước biển 
dâng. Với dải ven bờ dài 156km 
(không kể Côn Đảo) là khu vực 
hết sức nhạy cảm với tác động của 
BĐKH. Nước biển dâng cùng với 
triều cường, sóng lớn và gió bão, 
chỉ sau một đêm làm xói lở và biến 
mất cả một dải đồi cát cao 3 - 4m 
rộng hàng chục mét và dài hàng 
trăm mét (khu vực cửa Lộc An 
năm 1997). Biến động bất thường 
của biển đã từng gây ra những hậu 
quả hết sức nghiêm trọng đối với 
vùng ven bờ, bồi lấp luồng lạch 
các cửa sông, ven biển của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Các khu vực 
đáng lo ngại nhất về xói lở và bồi 
lấp đã được nghiên cứu, xác định là 
khu vực Cửa Lấp thuộc thành phố 
Vũng Tàu và Phước Tỉnh thuộc 
huyện Long Điền; Các khu vực 
cửa Lộc An thuộc huyện Đất Đỏ, 
khu vực Hồ Tràm, Hồ Cốc và khu 
vực Bình Châu thuộc huyện Xuyên 
Mộc. Như vậy chắc chắn các ngành 
du lịch, nuôi trồng thủy hải sản và 
nghề đánh bắt ven bờ, các công 
trình xây dựng, cảng, đường giao 
thông và cư dân sinh sống ven bờ sẽ 
chịu ảnh hưởng lớn. Gia tăng tình 
trạng thiếu nước, thời tiết cực đoan, 
suy giảm các hệ sinh thái... cũng là 
một cảnh báo đối với chúng ta. BR-
VT là một tỉnh không có nguồn tài 
nguyên nước phong phú, chỉ có hai 
con sông chính cung cấp nước ngọt 
là sông Dinh và sông Ray. BĐKH 
sẽ làm thay đổi lượng mưa, gia tăng 
nhiệt độ có khả năng gây ra tình 
trạng thiếu nước nghiêm trọng vào 

mùa khô, thiếu nước sạch cho tưới 
tiêu, sản xuất và sinh hoạt. BĐKH 
cùng với nước biển dâng sẽ làm cho 
các nguồn nước ngọt (mặt, ngầm) 
bị nhiễm mặn, gây khó khăn cho 
cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp và 
công nghiệp. Khi thiếu hụt nguồn 
nước cho sản xuất và sinh hoạt 
dẫn đến việc khai thác quá mức và 
không thể kiểm soát việc khai thác 
nước ngầm. Hiện tượng nhiễm mặn 
và ô nhiễm nước ngầm đã và đang 
xảy ra sẽ ngày càng gia tăng.

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ LÀ:
- Đánh giá được mức độ biến đổi 

của mực nước biển tại khu vực Bà 
Rịa – Vũng Tàu;

- Nâng cao được nhận thức, trách 
nhiệm tham gia của cộng đồng.

3. ĐÁNH GIÁ MỰC NƯỚC 
BIỂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
TỪ NĂM 1978-2010

3.1. Cơ sở số liệu và phương 
pháp nghiên cứu 

Xuất phát từ yêu cầu của đề tài, 
các nguồn số liệu của trạm Hải văn 
Vũng Tàu được khai thác và sử 
dụng.

â Số liệu quan trắc từ trạm Hải 
văn khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu

Số liệu quan trắc hàng ngày: Có 
hai loại số liệu quan trắc có thể thu 
thập và khai thác là số liệu hàng 
năm và hàng tháng. Nói chung loại 
số liệu này được lấy từ khi thành 
lập trạm, nên độ dài các chuỗi của 
nhiều trạm đủ dài. Số liệu hàng năm 
chỉ được lấy cho thời kỳ 1978-2010, 

â Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp thống kê khí hậu: 

Đặc điểm phân bố không gian, biến 

đổi theo thời gian của các yếu tố và 
hiện tượng, được đề cập trong đề tài 
dựa trên cơ sở các đặc trưng thống 
kê cơ bản của yếu tố hay hiện tượng, 
xác định cho trạm trên khu vực.

Các đặc trưng tính toán bao gồm: 
Các giá trị cực trị, trung bình số 
học, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên 
của chuỗi số liệu, theo tháng và năm 
của các trạm, bao gồm cả tính theo 
từng thập kỷ của các yếu tố và hiện 
tượng. Các phương trình xu thế biến 
đổi tuyến tính theo thời gian của số 
ngày xuất hiện các yếu tố và hiện 
tượng cho từng trạm, y=Ao+A1*t, 
trong đó y là số ngày xuất hiện, Ao, 
A1 là các hệ số hồi qui của phương 
trình hồi qui tuyến tính, t là thời 
gian tính bằng số thứ tự năm, kết 
hợp với kinh nghiệm. 

Phương pháp phân tích khí hậu: 
Từ việc phân tích bản chất của các 
trường khí tượng, cấu trúc bên trong 
của chuỗi số liệu quan trắc, phát 
hiện dấu hiệu của sự biến đổi, xác 
định mức độ, tính chất và xu thế của 
sự biến đổi, cũng như mối quan hệ 
thống kê giữa những biến đổi trong 
tần suất xuất hiện và cường độ của 
các trường khí tượng, với sự biến 
đổi khí hậu.

3.2. Đặc điểm hoạt động và xu 
thế biến đổi của mực nước biển 
khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Mực nước biển Vũng Tàu
Mức độ biến đổi của mực nước 

biển ở Vũng Tàu từ năm 1978-2010 
được thể hiện (Bảng 1.1), tính theo 
hệ độ cao nhà nước ta thấy mực 

  Ths. Phạm Xuân Trường
Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu
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cực đại nước dao động từ 116cm 
đến 148cm, mực nước cực tiểu dao 
động từ -324cm đến -283cm, mực 
nước trung bình dao động từ -34cm 
đến -11cm.

Quá trình biến đổi của mực nước 
tại Vũng Tàu không đồng đều, đặc 
biệt những năm gần đây có xu thế 
tăng lên mạnh. (Hình 1.1).

Do ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu toàn cầu, cũng như thay đổi các 
điều kiện khác trên khu vực, đã làm 
mực nước biển Vũng Tàu có xu thế 
tăng qua các thập kỷ. Cụ thể cuối 
năm 1990 đến cuối năm 2010 mực 
nước trung bình ở Vũng Tàu tăng 
9cm, mực nước cực đại tăng 15cm, 
mực nước cực tiểu tăng 5cm thể 
hiện ở Hình 1.4 và Bảng 1.2.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
- Trong bối cảnh Biến dổi khí 

hậu toàn cầu, mực nước biển vũng 
tàu từ năm 1978 đến năm 2010 có 
những biến đổi rõ rệt nhất là những 
năm gần đây.

- Mực nước trung bình ở Vũng 
Tàu tăng 9cm, mực nước cực đại 

tăng 15cm, mực nước cực tiểu tăng 
5cm.

- Mực nước biển vũng tàu có xu 
thế tăng trung bình khoảng 0,4 cm/
năm.

- Quá trình mực nước biển dâng 
sẽ diễn ra ngày càng nhanh. Do vậy 
cần có sự chuẩn bị ứng phó đúng 
mức và ngay từ bây giờ.

- Đánh giá mức độ và tác động 
của MNB ở từng địa phương trong 
tỉnh.

- Xác định các giải pháp ứng phó 
với MNBD.

- Tích hợp vấn đề MNBD vào 
các chiến lược, chương trình, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, phát triển ngành ở địa 
phương.

- Xây dựng các kế hoạch hành 
động của ngành và địa phương ứng 
phó với MNBD.

P.X.T
 

Bảng 1.1: Các đặc trưng mực nước biển tại Vũng Tàu
 Mực nước biển Vũng Tàu Trung bình Cực đại Cực tiểu
Cao nhất  -11cm 148cm -283cm
Thấp nhất -34cm 116cm -324cm

Bảng 1.2: Mực nước biển Vũng Tàu qua các thập kỷ
Vũng Tàu Htb Hmax Hmin
1981-1990 -30cm 137cm -324cm
1991-2000 -23cm 148cm -318cm
2001-2010 -21cm 145cm -319cm

Hình 1.1: Biến trình năm của mực nước biển 
Vũng Tàu (Htb)

Hình 1.2: Độ lệch chuẩn của mực nước biển 
Vũng Tàu (Htb)

Hình 1.3: Mức độ biến động mực nước cực 
trị ở Vũng Tàu

Độ lệch chuẩn đặc trưng cho 
mức độ biến động của mực nước ở 
Vũng Tàu có biến đổi rất khác nhau 
ở các năm (Hình 1.2), và dao động 
từ -5cm đến +5cm ngoài khoảng có 
nhưng ít.

Đối với mưc nước cực đại và cực 
tiểu mức độ biến động không lớn 
khoảng từ 32cm đến 41cm, mực 
nước trung bình dao động trong 
khoảng 23cm. 

Hình 1.4: Mực nước trạm Vũng Tàu qua các thập kỷ

Hình 1.5: xu thế Mực nước Vũng Tàu tới năm 2050
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HUỲNH THÚC KHÁNG NHỮNG
NĂM THÁNG TÙ ĐÀY Ở CÔN ĐẢO

Huỳnh Thúc Kháng sinh 
tháng 10 năm 1876, tự 
Giới Sanh, hiệu Minh 

Viên ở tổng Tiên Giang Thượng, 
phủ Thăng Bình, huyện Hà Đông 
nay là xã Tiên Canh, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ 
là Huỳnh Tấn Hữu, mẹ là Nguyễn 
Thị Tình. Năm Canh tý (1900) đỗ 
Giải nguyên, năm Giáp thìn (1904) 
đỗ Hoàng giáp. Ông không ra làm 
quan mà tích cực vận động phong 
trào Duy Tân, kết giao cùng Phan 
Bội Châu, Phan Chu Trinh… năm 
Mậu thân (1908) ông bị bắt trong 
vụ dân biến (chống thuế ở miền 
Trung) ghép vào tội “theo đảng 
bội quốc, ngầm thông nước ngoài, 
đề xướng dân quyền, kết án đây 
Côn Lôn” sau Phan Chu Trinh vài 
tháng. Ở Côn Đảo ông biên soạn 
quyển “Thi tù tùng thoại”. Năm 
1921 mãn hạn ông được thả về đất 
liền, được bầu làm Viện trưởng viện 
dân biểu Trung Kỳ. Năm 1928 vì 
phản ứng kháng tên khâm sứ Pháp, 
ông từ chức viện trưởng, đứng ra 
làm chủ nhiệm kiêm chủ bút Tiếng 
Dân ở Huế. Năm 1943 báo này bị 
đóng cửa. Sau cách mạng tháng 
Tám, 1945 Huỳnh Thúc Kháng 
được nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang 
Pháp, Huỳnh Thúc Kháng được 
giao quyền chủ tịch Chính phủ, sau 
đó là Hội trưởng hội Liên hiệp quốc 
dân, vào thời kỳ đầu cuộc kháng 
chiến chống Pháp ông là đặc phái 
viên chính phủ tại liên khu V, sau 
đó bị bệnh và mất tại Quảng Ngãi 
ngày 21/4/1947, thọ 71 tuổi. Đến 
nay lăng mộ ông vẫn còn trên đỉnh 
núi Thiên Ấn (Quảng Ngãi), nhìn 
xuống sông Trà Khúc. 

Huỳnh Thúc Kháng viết những tác 
phẩm: Thi văn với thời đại - Tiếng 

dân xuất bản Huế 1935, Thi văn 
các nhà chí sĩ Việt Nam, Tân Thanh 
xuất bản, nhà in Tiếng Dân, Huế 
1939, Huỳnh Tấn Phát tự truyện, 
Thi tù tùng thoại, Tiếng dân 1939, 
Nam Cường, Sài Gòn, 1951, Bức 
thư trả lời chung, tiếng Dân Huế, 
1945, Phan Tây Hồ tiên sinh lịch 
sử, Anh Minh, Huế 1959, Bức thư 
bí mật gửi Cường để, 1967, Nguyễn 
Lộ Trạch, 1966, Tuồng Trưng nữ 
Vương, 1963, và một số tác phẩm 
chưa được xuất bản: Trung kỳ ký 
sự, Khả tác lục, Thi tù khảo, Đê hải 
thi tập, Xà túc tập, Một ít dật sử trên 
đoạn lịch sử Việt Nam cách mạng 
trong thời kỳ Pháp thuộc (1885-
1945), Cuộc khởi nghĩa Duy Tân 
1918, kính chúc đồng bào phụ lão 
kháng chiến thư, Minh Viên cận tác, 
Thơ chữ Hán Huỳnh Thúc Kháng…

Sau các vụ đại biểu tình bành 
trướng mau chóng, chính quyền 
thực dân thẳng tay đàn áp bằng bạo 
động. Lập tức chúng bắt đi chém, 
đi đầy một số lớn người hướng dẫn 
nhưng thực dân Pháp không khai 
thác được những ai là lãnh tụ trực 
tiếp nên chúng chỉ vin vào các cớ 
các nhà khoa bảng, thân sĩ hô hào 
Duy Tân tự cường để đàn áp, trả 
thù. Ngay trong bản án quan lại 
tay sai Nam triều cũng không tìm 
ra được căn cứ nào xác thực để 
buộc tôi một ai. Đến nỗi chúng 
mua chuộc một số dân nghèo tham 
gia biểu tình, như cho tiền bạc, 
hứa hẹn giúp đỡ, để những người 
này tiết lộ những ai trực tiếp lãnh 
đạo. Nhưng việc làm đó không có 
kết quả như họ mong muốn. Từ đó 
thực dân Pháp cứ thẳng tay đàn áp 
không theo một văn bản pháp luật 
nào. Người vào nhà lao đầu tiên ở 
Quảng Nam do biến cố ấy là Huỳnh 
Thúc kháng. Thực dân Pháp đã huy 

  Nguyễn Văn Tâm
Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

động một bộ phận quân sự gồm có 
Đề đốc tỉnh, quan đồn phòng thủ 
miền tây Nam Quảng Nam để dẫn 
độ ông, chúng coi ông như một lãnh 
tụ đích thực, tuy họ không có bằng 
chứng gì xác đáng bằng cách gán 
cho ông là người xướng thuyết dân 
quyền trong dân gian để bắt bớ làm 
tội. Đầu tháng 2.1908 ông bị giam 
tại nhà lao tỉnh (Hội An), mãi đến 
tháng 6.1908 thực dân và tay sai 
mới vá víu xong bản án xử tử Côn 
Lôn, chiếu theo điều “mưu bạn vi 
hành” (mưu làm giặc mà chưa làm) 
để phải gông xiềng, lưu đày Côn 
Đảo, mà chẳng bao giờ tuyên án 
cho tội nhân và công chúng biết. Từ 
đó ông trở thành một tù nhân để bắt 
đầu vào “trường học thiên nhiên” 
ở Côn Đảo. Khi mang gông xiềng 
bước xuống boong tàu ông chắc 
mình khó có ngày về nhưng tâm 
hồn vẫn dạt dào niềm tin. Dù nơi 
chân trời góc biển ông vẫn lạc quan, 
tự nhủ lòng mình vì giang sơn, lòng 
người còn đó thì nước tổ vẫn còn 
chờ tay mình vun xới, ô bồi. Non 
sông có nghiêng ngửa thay hình đổi 
dạng ông có bị gông xiềng, bị hành 
hạ thế nào miễn lòng mình còn son 
sắt với Tổ quốc thì cũng có ngày 
đoàn tụ để nhìn thấy quê hương 
giàu mạnh vươn mình đứng dậy, 
tâm trạng ấy thể hiện trong bài thơ 
“Bài hát lưu biệt”:

“Dầu đến lúc núi sập, biển lồi, 
trời nghiêng đất ngả,

Tấm lòng vàng tạc đá vẫn chưa 
mòn

Trăng kia khuyết đó lại tròn.”
Côn Lôn vì vậy đã tôi luyện, mài 

dũa Huỳnh Thúc Kháng trở thành 
một con người toàn diện, để giờ đây 
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ai ai cũng tin tưởng và hãnh diện 
trong tình tự dân tộc đã sản sinh ra 
con người đó.

Ngày 28/8/1908 Huỳnh Thúc 
kháng đến Côn Lôn ông viết lại 
trong hồi ức: “Bọn chúng tôi đến 
đảo, vào phòng giấy ngục trưởng 
(do lính tây cùng ma tà áp dẫn) 
nhận áo quần cùng chiếu, lại có thẻ 
bài bằng gỗ hình vuông giống như 
thẻ bài ngà chỉ khác là trên ấy ghi 
số hiệu, khi căn cứ gọi số hiệu thay 
tên (số bài của tôi hiệu 7.455) dưới 
khác hai chữ D.C (chữ viết tắt bằng 
chữ Pháp “Dangereux Condamné” 
có nghĩa là tù nguy hiểm, cho ở 
riêng một phòng, được đôi ngày rồi 
chia ra ở các phòng cùng với các tù 
khác làm tạp dịch”. 

Ngay ngày hôm đó bỗng từ ngoài 
cửa sổ lưới sắt ném vào một viên đá 
nhỏ, có một mảnh giấy, lượm xem 
thấy một bài thi với lời an ủi: 

“Xe nam đi lại vắng tin hồng
Đường thế quanh co giận chửa 

thông
Người có đồng lòng thêm khẳng 

khái,
Võ không lưa đất khuẩn anh hùng
Mạnh tân giắc giáp chờ mưa Bắc
Xích Bích dương buồm thiếu gió 

Đông
Ắt hẳn lòng trời phò Tổ quốc
Hỏa tinh thổi đỏ giữa tầng 

không”.
Dưới ký tên là Bắc Hà Thựơng 

Cát Trần Trọng Cung (sau mấy tuần 
giáp mặt mới biết người cựu đảng 
Cần vương, can án Hà thành đầu 
độc). Đêm ấy lại được thủ thư của 
Tây Hồ Phan Chu Trinh: “Anh em 
vì quốc dân hy sinh tất cả ra đây, 
nơi đảo khơi, tưởng có vui thú tuyệt, 
chứ chẳng chút nào buồn chán. 
Cảnh đắng cay này, làm trai ở thế 
kỷ 20, không thể không nếm tới.” 

Hồi ở Côn Đảo Huỳnh Thúc 
Kháng là người chưa biết chữ Pháp. 
Ở đây cụ mượn được quyển tự vị 
bằng tiếng Pháp “Pelít larousse” 
của tên cai ngục người Pháp vào trại 
tự học, chỉ sau mấy tuần cụ mang 

trả sách và nhớ toàn bộ quyển tự 
vị không thiếu một từ. Năm 1909 
Huỳnh Thúc Kháng ở phòng làm 
tạp dịch với các tù khác, tham gia 
các công việc: đập đá, đánh tranh, 
quét dọn tàu, trồng rau, đan chiếu… 
Năm 1912 ông được chọn vào làm 
biên ký ở Phòng giấy Ngục trưởng. 
Ông cho biết, trong bọn tù kẻ nào 
được quan tây cùng lính giữ ngục 
cho làm bồi nấu ăn, có được ăn 
uống, áo quần cùng tiền công có 
một ít quyền lợi đặc biệt. Chức 
thông ký ở phòng giấy là chức 
được đối đãi tối ưu, chẳng khác 
nào hàng quan trường ở trong nội 
địa, bọn tù lấy làm vinh lắm. Bọn 
chúng tôi đến đảo mới bắt đầu 
học chữ Tây bọn tù đều hỉnh mũi 
cười, đến ngày cần có người làm 
chức thông ký (vì không có người 
thông ký cùng người biết chữ Tây 
nên chọn đến bọn tôi. Bọn tù khác 
đều lấy làm ngạc nhiên. Năm 1913 
ông giảm án xuống còn 13 năm, 
lúc đầu bị án phát phối vô kỳ hạn. 
Ở phòng giấy mục khoảng 3 năm, 
chuyên biên chép các sổ công dịch 
thay đổi ra vào, kỳ hạn trừng phạt 
cùng tiền công cấp phát, theo từng 
ngày chép vào sổ không sai chày 
chút nào. Đối với công văn thư trát 
và sổ sách kế toán, tôi biết được đại 
khái đôi chút, điều nhờ lúc đó gọi là 
“trường học thiên nhiên” thật đúng. 
Năm 1916 trong đảo có quan Tham 
biện mới đến ông Ôcônen thi hành 
chính sách mở rộng cửa. Tôi cùng 
bạn quốc sự đồng nhân đều được 
ra ngoài tự dinh sinh, mở một tiệm 
buôn tất cả tiền măng da (madat) 
nộp tại công khố chung được 70đ, 
gởi về Sài Gòn mua hàng (rượu 
nho, rượu mạnh, tạp vật) bán cho 
lính Tây, lạc gian, matà (những bàn 
ghế trong tiệm cùng hàng hóa gởi 
bưu điện đều nhờ ông Ôcônen chỉ 
thị cùng lo liệu một cách gián tiếp). 
Lúc bấy giờ nhân có xây bức tường 
thành ngục mới, đem ở sài Gòn ra 
hơn trăm thợ nề, bọn ấy tiền công 
nhiều tiêu xài thành thói quen. Mỗi 

ngày làm xong việc ông thường đến 
tiệm buôn này ăn uống thích khẩu, 
lại trong số trên năm chục lính tây ở 
đảo , mới độ nửa năm mà vốn trong 
tiệm đã lên tới trên dưới 300, 400 
đồng, dành dụm có ra không ngờ. 
Bọn chúng tôi ban đầu không tính 
đến như thế, bèn mua tạp hoá cần 
dùng cho bọn tù, lại chỉnh đốn nội 
dung không ngoài một năm nghiễm 
nhiên thành một tiệm buôn lớn nhất 
trong đảo, hơn cả hai tiệm buôn của 
người Tàu lâu nay, tiền vốn lên tới 
hàng ngàn. Năm 1917, Ông Ôcônen 
bị triệt về Sài Gòn, có tham biện 
mới đến, chính sách khai phóng bị 
tiêu ma, quay trở lại quy chế câu 
thúc ngày trước. Quốc sự phạm trừ 
ngoài án biệt xứ còn được ở ngoài 
còn ra đều chia rải rác đi các nơi. 
Ông cùng một số người qua sở cày, 
được ở một cảnh trại ngoài ruộng 
nhưng cũng bị dưới quyền của cai 
sở đội trưởng, giữ trâu, cày ruộng, 
ngày làm sâu hai lần, so với ngày 
làm xâu bất thường ở trong nhà 
giam có chút dư rỗi. Năm 1918, 
Ông làm xâu đài vô tuyến điện, học 
nghề làm thợ nề. Kể 10 năm ở đảo, 
có xâu này nặng nhọc. Ngày thường 
là việc làm không nổi, thế mà nay 
làm xong, có thể gọi “thêm điều ích 
vào chỗ không biết”. Năm 1919, 
ông lại điều về làm công dịch tại 
phòng giấy quan Tham Biện. Năm 
1920 làm ở sở đồ mây, rồi sở làm 
đồi mồi. Năm 1921 ông mãn hạn tù 
và được trả về đất liền.

Trong bức thư báo tin tổ chức 
lễ quốc tang Huỳnh Thúc Kháng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Cụ 
Huỳnh Thúc Kháng là một người 
học hành rất rộng, chí khí rất bền, 
đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước 
mà trước đây cụ bị bọn thực dân 
làm tội đày ra Côn Đảo, mười mấy 
năm trường gian nan cực khổ nhưng 
lòng son, dạ sắt, yêu nước thương 
nòi của cụ chẳng những không sờn 
mà lại thêm kiên quyết. Cụ Huỳnh 

Xem tiếp trang 37
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Kỷ niệm 60 năm ngày hi sinh của nữ anh hùng Võ Thị Sáu (1952-2012)

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI NGÀY HY SINH 
CỦA VÕ THỊ SÁU VÀ SẮC PHONG

NGƯỜI THIẾU NỮ ANH HÙNG
Tôi ra Côn Đảo lần đầu tiên vào 

tháng 10-1984, trong chuyến tháp 
tùng đoàn tù chính trị đến từ thành 
phố Hải Phòng. Trưởng đoàn tù 
chính trị là bà Hoàng Thị Nghị, Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 
vốn là chiến sĩ điệp báo của thành 
phố cảng, được điều vào Nam hoạt 
động, bị Mỹ - Diệm bắt đày ra Côn 
Đảo. Các thành viên còn lại trong 
đoàn hầu hết là tù chính trị - tù 
binh giai đoạn kháng chiến chống 
Pháp, có nhiều người từng tham gia 
cuộc võ trang giải thoát ngày 12-
12-1952 không thành. Đây là cuộc 
bạo động vượt ngục rất nổi tiếng 
mà nhà văn Phùng Quán đã tiểu 
thuyết hóa thành tác phẩm “Vượt 
Côn Đảo”.

Nhiều nhân chứng lịch sử trong 
đoàn tù chính trị của thành phố 
Hải Phòng đã khẳng định là ngày 
hi sinh của Võ Thị Sáu ghi trên bia 
mộ là không chính xác. Chuyến đi 
thăm Côn Đảo lần đầu đã mở cho 
tôi một hành trình mới, đi tìm một 
lời giải đáp: chị Võ Thị Sáu hi sinh 
ngày nào?

1. SỰ HOÀI NGHI CỦA CÁC 
NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ 

Đoàn cựu tù chính trị dừng lại khá 
lâu tại Khu B - Nghĩa trang Hàng 
Dương, nơi có phần mộ chị Võ Thị 
Sáu và nhiều chiến sĩ cách mạng đã 
hy sinh trong giai đoạn kháng chiến 
chống Pháp. Sau khi thắp nhang, 
tưởng niệm, các cựu tù chia nhau đi 
thắp nhang cho phần mộ đồng đội 
trong Khu B.

Một tốp cựu tù nhân ngồi dưới 

gốc dương già đã cụt ngọn bên ngôi 
mộ Võ Thị Sáu, chỉ còn lại một 
cành xanh tốt vươn về hướng Bắc. 
Cô thuyết minh say sưa kể những 
truyền thuyết về Võ Thị Sáu, về cây 
dương, về một nhánh cây như cánh 
tay vươn về phương Bắc, như tấm 
lòng người thiếu nữ anh hùng luôn 
hướng về Thủ Đô, hướng về Bác 
Hồ.

Nhưng đoàn cựu tù chính trị lại 
quan tâm đến một chuyện khác, 
rằng ngày chị Sáu hy sinh không 
đúng như ngày ghi trên bia mộ. 
Tấm bia trước mộ mang hàng chữ: 
“Võ Thị Sáu tức Nguyễn Thị Sáu, 
sinh năm 1933 tại Bà Rịa, mất ngày 
23-12-1952”.

Những người tù chính trị ngồi 
dưới gốc dương đều có mặt tại Côn 
Đảo trong năm 1952 đầy biến động. 
Họ không thể nào quên được cái 
ngày đau thương ấy. 

Năm 1952, Côn Đảo có 548 tù 
binh và 1.739 tù án, phần đông là án 
chính trị[1]. Khi đó, tù nhân đã có 
tổ chức Đảng (Đảo ủy) bí mật và tổ 
chức công khai mang tên Liên đoàn 
tù nhân kháng chiến Côn Đảo. Biết 
tin địch đưa Võ Thị Sáu ra Côn Đảo 
hành hình, Đảo ủy và Liên đoàn 
tù nhân kháng chiến đã chỉ đạo tù 
chính trị ở tất cả các trại giam phản 
đối cuộc hành hình Võ Thị Sáu. Kíp 
tù nhân làm bồi bếp nhận được chỉ 
thị liên hệ với Võ Thị Sáu, động 
viên chị giữ vững khí tiết khi ra 
pháp trường[2], đồng thời nắm rõ 
tiểu sử của chị để tố cáo hành vi 
giết người phi pháp của giặc (luật 
pháp nước Pháp không áp dụng án 

  Nguyễn Đình Thống
Trường ĐHKHXHNV TPHCM

tử hình với phụ nữ và tuổi vị thành 
niên).

Mờ sáng hôm sau, khi bọn lính 
giải chị Sáu ra trường bắn, tất cả tù 
nhân đã đứng dậy hát bài “Chiến sĩ 
ca” đưa tiễn chị và đồng thanh hô 
vang các khẩu hiệu: Đả đảo thực 
dân Pháp! Đả đảo hành hình! Tinh 
thần Võ Thị Sáu bất diệt!

Theo sự chỉ đạo của Đảo uỷ và 
Liên đoàn tù nhân kháng chiến Côn 
Đảo, toàn đảo đã bỏ ăn một bữa để 
phản kháng cuộc hành hình người 
thiếu nữ Võ Thị Sáu.

Gần một năm sau, 198 tù binh đã 
tham gia cuộc võ trang giải thoát 
ngày 12-12-1952 tại Bến Đầm. Đảo 
ủy đã chỉ đạo bộ phận tù binh làm 
công tác chính trị tư tưởng, xây 
dựng quyết tâm vượt đảo về kháng 
chiến, trả thù cho chị Sáu và những 
đồng đội đã ngã xuống. Vậy mà tấm 
bia mộ lại ghi ngày mất của chị là 
ngày 23-12-1952. 

Nhóm tù binh trong đoàn tù chính 
trị thành phố Hải Phòng khẳng định 
ngày mất của Võ Thị Sáu ghi trên 
tấm bia là sai, vì các nhân chứng 
có mặt tại đây đã chứng kiến cuộc 
hành hình trước khi tham gia vượt 
ngục (12-12-1952) cả năm trời. Đây 
cũng là một trong những kiến nghị 
của đoàn tù chính trị trước khi rời 
đảo.

2. CUỐN SỔ GIÁM SÁT TỬ 
VONG

Câu chuyện về tấm bia mộ Võ Thị 
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Sáu và những kiến nghị của đoàn tù 
chính trị thành phố Hải Phòng chỉ 
rộn lên trong những ngày đoàn tù có 
mặt tại Côn Đảo, rồi chìm vào trong 
lãng quên của những công việc 
thường ngày. Ở khu di tích lịch sử 
Côn Đảo thời ấy, còn có hàng ngàn 
sự kiện cũng mơ hồ như vậy. Việc 
xác minh không dễ dàng gì khi hàng 
tháng mới có một chuyến tàu ra vào 
và điều kiện đi lại khi đó không dễ 
dàng gì. 

Riêng với tôi, câu chuyện chị Võ 
Thị Sáu hi sinh ngày nào như một 
nỗi ám ảnh khôn nguôi, như một 
nỗi day dứt trong cuộc hành hương 
lần đầu tiên về Côn Đảo. Các cuốn 
sách viết về Võ Thị Sáu thời ấy đều 
ghi ngày hi sinh của chị như trên 
tấm bia. Tôi ước gì có thể tìm được 
đúng ngày chị hi sinh, như một nén 
hương lòng thành kính dâng lên 
chị.

Năm 1985, Đặc khu ủy Vũng Tàu 
– Côn Đảo cử tôi tháp tùng đoàn 
cán bộ của Xí nghiệp thiết kế quy 
hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí 
Minh ra khảo sát phục vụ dự án quy 
hoạch lại Côn Đảo. Anh Mười Nhàn 
phụ trách Ban Quản lý Di tích lịch 
sử Côn Đảo cho biết, trong lúc sắp 
xếp lại kho hồ sơ, anh chị em nhân 
viên mới phát hiện ra cuốn Sổ Giám 
sát tử vong ở Nhà tù Côn Đảo. Tôi 
mừng như bắt được vàng.

Cuốn sổ bìa đen dày, khổ (22 - 
35) cm, biên chép tên những người 
đã chết tại Côn Đảo từ năm 1947 
đến năm 1975, chia từng cột ghi rõ 
họ tên, năm sinh, quê quán, án tiết, 
số tù, nơi giam giữ, ngày chết, lý do 
chết. Trang ghi ngày mất của chị 
Võ Thị Sáu (bằng tiếng Pháp): “Võ 
Thị Sáu tức Nguyễn Thị Sáu, sinh 
năm 1933, tại Bà Rịa, án tử hình; 
số tù G.267, chết lúc 7 giờ ngày 
23-1-1952, do việc thi hành án tử 
hình”[3]

Theo biên chép trong cuốn sổ, 
cùng ngày 23-1-1952, thực dân 
Pháp còn xử bắn anh Hồ Văn Năm 
tức Năm Đen, quê ở Vĩnh Long, số 

tù G.248.
Trở lại Hàng Dương, chúng tôi 

tìm được mộ anh Hồ Văn Năm, 
ngay cạnh mộ Võ Thị Sáu. Tấm 
bia mộ anh đúc bằng xi măng đã 
sẫm màu, rêu phong loang lổ, trên 
đó còn đọc rõ hàng chữ: “Hồ Văn 
Năm... Mất ngày 23-1-1952”. Có 
lẽ tấm bia mộ anh còn được giữ 
nguyên vẹn từ dạo ấy. Nó không 
phải chịu số phận thăng trầm như 
tấm bia mộ chị Sáu[4]. 

3. SỰ THĂNG TRẦM CỦA MỘT 
TẤM BIA MỘ

Trong lịch sử Nhà tù Côn Đảo, 
ở Nghĩa trang Hàng Dương, không 
có tấm bia mộ nào lại thăng trầm và 
phủ nhiều huyền thoại như bia mộ 
chị Võ Thị Sáu. 

Tấm bia đầu tiên dựng trên mộ 
chị Võ Thị Sáu do kíp tù làm thợ 
hồ (khám 2, banh I) đúc xi măng, 
dựng ngay buổi tối chị Sáu hy sinh. 
Ngày hôm sau, chúa đảo Jatty đích 
thân dẫn lính lên đập nát tấm bia, 
cào bằng ngôi mộ[5]. 

Lạ thay, sau một đêm, ngôi mộ 
lại được đắp cao hơn, một tấm bia 
mới được đúc bằng ximăng giống y 
hệt lại được dựng lên trang trọng. 
Chúa đảo Jatty chỉ thị cho Giám 
thị trưởng Passi phải tìm cho ra kẻ 
đúc bia. Giám thị trưởng Passi dẫn 
tốp tù tay sai lên đập bia, phá mộ, 
rồi huy động 20 tên gácdiang khác 
vào khủng bố khám thợ hồ. Nhiều 
người lủng đầu, rách lưng, đổ máu, 
nhưng không ai hé răng khai báo. 
Sau trận ấy, nhiều tù nhân kíp thợ 
hồ phải nằm bệnh xá, những người 
tình nghi bị phạt xà lim. Song 
những người còn đi làm vẫn lén 
dấu từng nhúm ximăng gom lại. Vợ 
con gác ngục người Việt cũng tiếp 
tay cho tù nhân trong việc dựng bia, 
đắp mộ. 

Tù nhân kíp đập đá (khám 6, 
banh II) tìm cách chia lửa cho kíp 
thợ hồ. Sau Tết âm lịch năm Nhâm 
Thìn (1952) người ta thấy tấm bia 
bằng đá granít được chạm khắc 

công phu dựng trên mộ chị Sáu. 
Giám thị trưởng Passi lại dẫn đám 
tù gian lên Hàng Dương. Cuốc, 
xẻng chúng mang theo đập không 
bể được tấm bia bằng đá tảng, 
cả bọn xúm nhau khiêng tấm bia 
quẳng xuống biển. 

Bọn chúa ngục không sao hiểu 
nổi, cứ sau mỗi lần chúng đập bia, 
phá mộ thì ngôi mộ và tấm bia lại 
hiện lên y chang như trước. Dân 
đảo bắt đầu lan truyền rằng, cô Sáu 
rất linh thiêng, không ai có thể phá 
được mộ cô; rằng, cô đã hiện về, 
cô sẽ vặn cổ những thằng hỗn láo. 
Bọn gác ngục và bọn tù gian bắt đầu 
chùn tay. Chúng có thể đập bia, phá 
mộ, nhưng không thể xóa được lòng 
ngưỡng mộ của tù nhân và dân đảo 
với người con gái mà họ đã phong 
thần. Chúng càng đập phá thì chị 
càng linh thiêng. Những câu chuyện 
về chị đã trở thành huyền thoại trên 
đảo. 

Không ai nhớ hết đã có bao nhiêu 
tấm bia dựng trên mộ chị Sáu. Thời 
Mỹ ngụy, mỗi lần mở chiến dịch tố 
cộng là bọn cải huấn lại kích động 
đám tù tay sai đập bia mộ chị Sáu 
để hạ uy thế những người cộng sản. 
Nhưng chúng vừa đập xong thì lại 
có tấm bia khác mọc lên, khi bằng 
xi măng, khi bằng đất nung, khi lại 
bằng đá, bằng gỗ, bằng tôn và đặc 
biệt có cả tấm bia bằng cẩm thạch, 
do chính Tỉnh trưởng Tăng Tư đặt 
làm từ Chợ Lớn đưa ra. 

Thiếu tá Tăng Tư tự Sao sinh năm 
1925 tại Sa Đéc, người Việt gốc 
Hoa. Ra Côn Đảo từ giữa năm 1960, 
Tăng Tư đã nghe nhiều chuyện ly 
kỳ về Võ Thị Sáu và âm thầm thờ 
Cô Sáu như một vị thần hộ mệnh. 
Khác với các tỉnh trưởng khét tiếng 
ác ôn tiền nhiệm là Bạch Văn Bốn 
và Lê Văn Thể, Tăng Tư không cấm 
đoán việc tảo mộ. Điều mà Tăng 
Tư quan tâm trước hết là gìn giữ tù 
nhân trong vòng nội qui. Và trên hết 
là giữ lễ với Cô Sáu, thành tâm cầu 
nguyện vận may cho mình.

Bốn năm Tăng Tư ở Côn Đảo là 
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những năm bão tố của ngụy quyền 
Sài Gòn. Ngót chục lần đảo chính; 
Diệm - Nhu chết; tướng tá rơi sao, 
mất chức, ngồi tù; riêng Tăng Tư 
cứ lừng lững thăng tiến, từ Phụ tá 
Tỉnh trưởng lên Phó Tỉnh trưởng 
rồi Tỉnh trưởng. Ngày nhậm chức 
Tỉnh trưởng, Tăng Tư làm lễ tạ ơn 
vị thần hộ mệnh một con heo quay 
và cho vợ về Chợ Lớn đặt một tấm 
bia bằng cẩm thạch. Đó là tấm bia 
đẹp nhất và tồn tại lâu nhất trên mộ 
Võ Thị Sáu thời ấy, cho đến ngày 
giải phóng. 

Do tấm bia bị giặc đập nát nhiều 
lần, những người lập bia sau này 
(kể cả Tăng Tư) cũng không thể 
nhớ chính xác ngày hi sinh của chị. 
Tấm bia tù chính trị Côn Đảo đặt 
trên mộ Võ Thị Sáu cũng dựa theo 
ngày tháng ghi trên tấm bia của 
Tỉnh trưởng Tăng Tư[6].

4. LỄ TƯỞNG NIỆM VÕ THỊ 
SÁU VÀO ĐÚNG NGÀY HI 
SINH CỦA CHỊ

Sau khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
được thành lập (8-1992) và đi vào 
hoạt động (10-1992), anh Trần 
Quang Huy, nguyên Giám đốc Sở 
Văn hoá – Thông tin về phụ trách 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trần 
Quang Huy từng làm Tổng biên 
tập báo, có kinh nghiệm sử dụng 
báo chí làm công cụ tuyên truyền. 
Anh trao đổi với tôi, tỉnh mới thành 
lập, phải củng cố đoàn kết trong 
cán bộ và nhân dân giữa các địa 
phương hợp thành. Không gì bằng 
giáo dục truyền thống. Ta nên viết 
về truyền thống của các địa phương. 
Tôi hưởng ứng ngay bằng loạt bài 
in trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu về 
thành phố Vũng Tàu, xã đảo Long 
Sơn, xã Long Phước kiên trung bất 
khuất (thị xã Bà Rịa), xã Hắc Dịch 
– căn cứ địa cách mạng (huyện Tân 
Thành), ông già Cao Văn Ngọc 
(huyện Long Đất) và bài “Chị Võ 
Thị Sáu hi sinh ngày nào?”[7]…

Bài “Chị Võ Thị Sáu hi sinh ngày 
nào?” nhận được sự quan tâm đặc 

biệt, không phải chỉ vì sự nổi tiếng 
của Võ Thị Sáu mà vì những vấn đề 
đặt ra khác hẳn với những tư liệu 
trước đó, khác với hiểu biết xưa nay 
của cán bộ và nhân dân quê hương 
chị - khác với cả năm sinh, ngày 
mất của chị đã tạc vào tượng đài Võ 
Thị Sáu sừng sững giữa ngã tư Đất 
Đỏ. 

Đã có những phản ứng khác nhau 
từ một số cán bộ của huyện Long 
Đất. Trần Quang Huy hơi chột dạ, 
nhưng sau khi tôi trình bày các cơ 
sở tư liệu đã thu thập được từ các 
nhân chứng và các kho lưu trữ thì 
anh yên tâm và nói với tôi: anh tin 
em, cứ làm tới.

Chỉ còn không đầy một tháng nữa 
là tròn 40 năm ngày hy sinh của Võ 
Thị Sáu (23/01/1952 – 23/01/1992), 
tôi làm tờ trình đề nghị tổ chức 
trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày 
hy sinh của Võ Thị Sáu vào đúng 
ngày hy sinh của chị (23/01/1952 – 
23/01/1992). Trần Quang Huy trực 
tiếp trình bày với Thường trực Tỉnh 
ủy, được Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn 
Hy ủng hộ, Thường trực Tỉnh ủy 
phê duyệt.

Lần đầu tiên sau 40 năm, lễ kỷ 
niệm ngày hy sinh của Võ Thị Sáu 
được tổ chức trọng thể vào đúng 
ngày hy sinh của chị (23/01/1952 – 
23/01/1992) tại quê hương Đất Đỏ. 
Buổi lễ có đủ mặt Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, đại diện các huyện, thị xã, 
thành phố. Ông Phạm Văn Hy, Uỷ 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đọc diễn văn 
khai mạc lễ tưởng niệm với niềm tự 
hào, xúc động và thành kính[8].

Anh Trần Quang Huy rất phấn 
khởi về chủ trương xây dựng tinh 
thần đoàn kết thông qua việc giáo 
dục truyền thống trong những ngày 
đầu thành lập tỉnh đã đạt kết quả 
đáng khích lệ. Với tôi, niềm vui là 
được thắp nén nhang thơm vào đúng 
ngày hi sinh của chị Sáu, âu cũng là 
duyên tình, tâm tư của người viết sử 
với những nhân chứng và vong hồn 
các anh hùng liệt sĩ.

5. VÕ THỊ SÁU – CON NGƯỜI 
VÀ HUYỀN THOẠI

Nữ nghệ sĩ Kim Chi đến văn 
phòng tìm tôi, đề nghị viết cho chị 
một kịch bản phim về Võ Thị Sáu. 
Chị đã nộp hồ sơ xin thành lập một 
hãng phim tư nhân mang tên Hải 
Đăng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Chị muốn có một bộ phim nhựa 
ra mắt hãng phim về người nữ 
anh hùng Võ Thị Sáu. Tôi từ chối 
vì chưa từng viết kịch bản phim, 
nhưng hứa sẽ viết cho chị “Những 
mẩu chuyện về Võ Thị Sáu”. 

Năm tuần sau, tôi gửi đến cho 
Kim Chi bản thảo cuốn “Võ Thị 
Sáu – con người và huyền thoại”, 
khoảng 70 trang viết tay trên giấy 
A4. Chị đọc ngay và hôm sau mời 
tôi uống cà phê, chị nói: Rất xúc 
động. Tôi sẽ nhờ nhà văn Nguyễn 
Quang Sáng chuyển thể thành kịch 
bản.

Ít lâu sau, chị Kim Chi buồn rầu 
thông báo: hãng phim Hải Đăng 
không thành. Bộ chưa cho phép lập 
Hãng phim tư nhân. 

Trần Quang Huy lại ra tay cứu 
cho Kim Chi một bàn thua trông 
thấy: để anh tìm cách xuất bản cuốn 
sách này.

Cuốn sách “Võ Thị Sáu – con 
người và huyền thoại” ra đời nhờ 
sự vận động của Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Trần Quang Huy, theo 
hình thức các đơn vị, địa phương 
đặt mua sách theo giá bìa, 10.000 
bản đã phát hành hết ngay trong đợt 
đầu tiên năm 1993. Theo phương 
thức ấy, đã có 3 đơn vị, 4 Nhà xuất 
bản tái bản đến lần thứ 12, tổng 
cộng 35.000 bản.

6. DANH HIỆU ANH HÙNG
Anh Năm Năng (Trần Văn Triệu), 

Giám đốc Công an Bà Rịa – Vũng 
Tàu bảo tôi là cuốn sách “Võ Thị 
Sáu – con người và huyền thoại” 
có tác dụng tốt, nhưng bây giờ mới 
biết, Võ Thị Sáu chưa được phong 
anh hùng. Ta phải làm thủ tục đề 
nghị phong danh hiệu Anh hùng lực 
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lượng vũ trang nhân dân cho liệt 
sĩ Võ Thị Sáu để xây dựng truyền 
thống của lực lượng.

Ý kiến của anh Năm Năng phù 
hợp với chủ trương của Ban Bí thư, 
theo công văn chỉ đạo rà soát lại 
các trường hợp còn tồn đọng trong 
chiến tranh, phong tặng và truy 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân cho các tập thể 
và cá nhân có thành tích đặc biệt 
xuất sắc. 

Hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân cho liệt sĩ Võ Thị Sáu được 
Giám đốc Công an Bà Rịa – Vũng 
Tàu trình ký, được các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Ngày 2-8-1993, 
Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký 
quyết định 149 KT/CTN truy tặng 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân cho liệt sĩ Võ Thị 
Sáu[9].

Buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

liệt sĩ Võ Thị Sáu được tổ chức 
trọng thể tại quê hương Đất Đỏ. 
Trong tiệc liên hoan, một cán bộ 
huyện nêu ý kiến: theo sự tôn vinh 
của nhân dân, Võ Thị Sáu đương 
nhiên là anh hùng rồi, điều đó quan 
trọng và có ý nghĩa lớn hơn sắc 
phong hôm nay.

Anh Năm Năng trao đổi lại: Nhân 
dân đã ngưỡng mộ và tôn vinh Võ 
Thị Sáu thì cơ quan Nhà nước càng 
phải có trách nhiệm làm đúng chức 

trách của mình.
Với tôi, hành trình đi tìm lại ngày 

hi sinh của Võ Thị Sáu cho đến việc 
xây dựng hồ sơ truy tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân cho người thiếu nữ anh hùng 
không chỉ là lòng ngưỡng mộ mà 
còn là trách nhiệm của một người 
cầm bút: trung thực với lịch sử - 
trung thực với cuộc đời.

N.Đ.T

Tiếp theo trang 29

CÔN ĐẢO TÌM ĐƯỢC NƯỚC 
NGẦM TRONG ĐÁ GỐC
là tìm ra nước ngầm trong đá gốc cho Côn Đảo mà 
bấy lâu các đơn vị chuyên ngành địa chất thủy văn 
chưa làm được, mở ra hướng tích cực chủ động giải 
quyết tình trạng đang phải khai thác nguồn nước 
tầng nông suy thoái, giúp huyện Đảo có quy hoạch 
hợp lý, định hướng tốt và cụ thể cho công tác thăm 
dò khai thác cấp nước trong thời gian tới”…

Kết quả này còn chứng minh thành công của 
phương pháp địa bức xạ với cơ sở khoa học về vật 
lý từ, có thể áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, 
trong đó có việc tìm nước ngầm với nhiều tính năng 
ưu việt, chủ động trong tính toán, vận hành nhanh, 
chính xác, di chuyển đơn giản, gọn nhẹ trong mọi 
điều kiện thời tiết, hoàn toàn vượt trội so với phương 
pháp thăm dò địa vật lý điện truyền thống hiện đang 
sử dụng phổ biến tìm nước ngầm trong nước cũng 
như trên thế giới.

V.V.B

Tiếp theo trang 33

HUỲNH THÚC KHÁNG 
NHỮNG NĂM THÁNG 
TÙ ĐÀY Ở CÔN ĐẢO
là một người giàu sang không làm xiêu lòng, 
nghèo khó không làm nản chí, oai vũ không làm 
sờn lòng. Cả đời cụ Huỳnh không cần danh vị, 
không cần lợi lộc, không thèm làm giàu. Cả đời 
cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, 
nước được độc lập”. 

Tài liệu tham khảo:
Huyền thoại Côn Đảo, Nhà xuất bản lao động xã hội, 

năm 2008.
Nhà tù Côn Đảo, nhà lao Phú Quốc, Nhà xuất bản lao 

động, Hà Nội năm 2005.
Thi tù tùng thoại, Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Nhà 

xuất bản thông tin, Hà Nội, 2001.
Nguyễn Q. Thắng, Huỳnh Thúc Kháng tác phẩm, Nhà 

xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1992.
Huỳnh Thúc Kháng niên phổ, Nhà xuất bản văn hoá 

thông tin, 2000.
N.V.T
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THỊ XÃ BÀ RỊA NĂM 1975
NHỮNG NGÀY GIẢI PHÓNG

  Mai Trang – Xuân ThụQuán triệt Nghị quyết của Bộ 
chính trị, sự chỉ đạo của Trung ương 
cục và khu ủy miền Đông Nam bộ, 
ngày 2 tháng 11 năm 1974, Tỉnh ủy 
Bà Rịa Long Khánh ra nghị quyết 
xác định: “Động viên quyết tâm và 
nỗ lực cao nhất của toàn Đảng bộ, 
quân dân trong tỉnh, nắm vững tư 
tưởng tiến công, quan điểm bạo lực 
cách mạng, đẩy mạnh 3 mũi giáp 
công, gỡ đồn bót, tiêu diệt sinh lực 
địch, giải phóng xã ấp, chuyển toàn 
bộ các vùng yếu lên một bước mới, 
làm thất bại về cơ bản kế hoạch lấn 
chiếm của địch trong năm 1975, 
đồng thời nhanh chóng phát triển 
thực lực về mọi mặt, làm thay đổi 
hẳn thế và lực tại chỗ, giành thắng 
lợi lớn nhất trong năm 1975”.

Bước vào mùa khô 1974-1975, 
thế địch ngày càng suy yếu. Ở 
miền Đông Nam bộ, ngày 6 tháng 1 
năm 1973 ta đánh chiếm thị xã giải 
phòng toàn tỉnh Phước Long. Thắng 
lợi này đã tác động mạnh đến tinh 
thần hoang mang trong hàng ngũ 
ngụy quân, ngụy quyền. 

Từ tháng 12 năm 1974, một bộ 
phận trinh sát tỉnh và trinh sát sư 
đoàn 6 của quân khu miền Đông 
đã về lập căn cứ ở núi Ba Cụm để 
chuẩn bị chiến trường. Đồng chí Lê 
Tấn, chính trị viên tỉnh đội trực tiếp 
cùng các cán bộ thị ủy bám sát cơ sở 
trong thị xã điều tra, tình hình địch, 
chuẩn bị phương án đánh vào tỉnh 
lỵ Phước Tuy. Tháng 3 năm 1975, 
một trung đoàn của sư đoàn 6 đã về 
hoạt động trên địa bàn thị xã, tích 
cực chuẩn bị cho phương án đánh 
vào thị xã. 

Trên địa bàn thị xã Bà Rịa, địch 
co lại các đơn vị bảo an, dân vệ tan 
rã hầu như mất sức chiến đấu, ngày 
đêm cố thủ trong các đồn bót ở chi 
khu Long Lễ. Trong thế tiến công, 

quân và dân thị xã tiếp tục kết hợp 
“3 mũi giáp công” bao vây, bức 
rút cô lập đồn bót địch và làm chủ 
nhiều thôn ấp, và trong tư thế sẵn 
sàng tiến công nổi dậy giải phóng 
quê hương.  

 Ngày 13 tháng 4 năm 1975, đồng 
chí Lê Minh Nguyện, Phó bí thư 
tỉnh ủy đã truyền đạt tinh thần chỉ 
đạo của Thường vụ Khu ủy Miền 
Đông cho đồng chí Nguyễn Thành 
Võ, Bí thư Thị ủy Bà Rịa, có sự 
tham gia của đồng chí Võ Văn Ấn 
(cán bộ tăng cường của khu ủy)[*], 
đồng chí Nguyễn Văn Tình trong 
Ban kinh tài của tỉnh cùng một số 
các đồng chí khác tham dự cuộc họp 
khấn cấp tại đập suối Châu Pha suốt 
ba ngày ba đêm bàn kế hoạch giải 
phóng Bà Rịa mà thị xã Bà Rịa là 
địa bàn trung tâm. Tất cả cán bộ thị 
xã bám các địa bàn đều được triệu 
tập về báo cáo tình hình và nhận 
nhiệm vụ. 

Thị ủy Bà Rịa đưa cán bộ chủ chốt 
vào bám trụ hẳn trong nội ô thị xã, 
xây dựng kế hoạch khởi nghĩa, lập 
các ban khởi nghĩa ở Phước Lễ và 
Long Hương. Đồng thời vận động 
các cơ sở tích cực chuẩn bị xăng 
dầu, lương thực, thực phẩm. Tiệm 
may Công Khanh may cờ Mặt Trận 
suốt ngày đêm cung cấp cho Thị xã 
và huyện Châu Đức. Đội biệt động 
và du kích xã Long Hương bám sát 
các đồn địch, các cầu cống quan 
trọng trên lộ 15, sẵn sàng cơ động 
chiến đấu hỗ trợ cho phong trào nổi 
dậy của quần chúng.  

Ngày 20 tháng 4 năm 1975, đồng 
chí Lê Minh Nguyện phó Bí thư 
Tỉnh ủy Bà Rịa - Long Khánh triển 
khai kế hoạch tổng tiến công và nổi 
dậy cho thị xã và huyện Châu Đức 
tại rừng căn cứ Châu Pha, với quyết 
tâm “Huyện giải phóng huyện, xã 

giải phóng xã”. Ngay sau đó đồng 
chí Nguyễn Thành Võ về triển khai 
kế hoạch với các lực lượng vũ trang 
và chính trị của thị xã, và phân công 
các đoàn các mũi chuẩn bị tư thế sẵn 
sàng khi có lệnh.  

Thị ủy Bà Rịa chuyển căn cứ 
xuống đất bằng gần khu trường 
bắn núi Dinh, áp sát trung tâm tỉnh 
lỵ. Các cơ sở nội tuyến ở tiểu khu 
Phước tuy vẽ sơ đồ bố phòng của 
địch và hàng ngày hàng giờ cung 
cấp tin tức cho Thị ủy. Ông Trùm Tu 
đã nhận trách nhiệm với Thị ủy vận 
động lực lượng nghĩa quân ở Long 
Toàn, khi bộ đội tiến vào, ông sẽ yêu 
cầu trung đội nghĩa quân Long toàn 
nộp vũ khí.  

Tại nội ô thị xã, xã Phước Lễ có 
14 khu ấp, Thị ủy đã bố trí 14 đoàn 
cán bộ của thị ủy (có cán bộ của 
tỉnh tăng cường, mỗi đoàn từ 3 đến 
5 đồng chí) làm nhiệm vụ chỉ đạo 
các cơ sở bên trong, phát động quần 
chúng cách mạng nổi dậy khởi nghĩa 
khi bộ đội tiến vào, và tham gia tiếp 
thu các cơ sở của ngụy quyền trong 
ngày giải phóng với phương châm 
tập trung vào các điểm xung yếu, 
đầu não của địch, hạn chế thiệt hại 
đến mức thấp nhất tính mạng và tài 
sản nhân dân, bảo vệ khám đường, 
các cơ sở điện, nước, bệnh viện. 
Đồng chí Lê Thị Trừ, bí thư chi bộ 
Long Hương và đồng chí Võ Văn 
Ấn, cán bộ tăng cường trực tiếp chỉ 
đạo lực lượng cách mạng giải phóng 
Long Hương. Từ sáng ngày 25 tháng 
4 năm 1975 bộ đội, du kích và đội 
biệt động áp sát Long Hương và nội 
ô Thị xã, tiếp cận khu vực nhà máy 
nước. Địch đã hoang mang cực độ. 
Ngày 26 tháng 4 năm 1975, cán bộ 
thị xã đều nhận nhiệm vụ vào nội 



TRAO ĐỔI <<

ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 39 

ô, bám cơ sở nhà ông Tư Quý dưới 
sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn 
Thành Võ, sẵn sàng chờ lệnh. Toàn 
bộ các mục tiêu quan trọng trong thị 
xã được giao cho trung đoàn 141, 
sư đoàn Sao Vàng. Lực lượng an 
ninh, biệt động thị xã làm nhiệm vụ 
dẫn đường và hỗ trợ cho lực lượng 
chính trị phát động quần chúng nổi 
dậy khởi nghĩa. 17 giờ chiều ngày 
26 tháng 4 năm 1975, đạn pháo của 
ta bắn dồn dập vào Tỉnh đoàn bảo 
an và các căn cứ trọng yếu của địch 
trong Thị xã. 

Đội biệt động thị xã dẫn đuờng 
cho bộ binh của tiểu đoàn 7, trung 
đoàn 141, sư đoàn Sao Vàng có đại 
đội xe tăng dẫn đầu từ hướng nhà 
máy nước theo đường Lê Lợi tiến 
vào Thị xã. Lần đầu tiên xe tăng 
quân giải phóng xuất hiện trong thị 
xã Bà Rịa khiến quân địch hết sức 
hoang mang. Ngay từ những loạt 
đạn đầu, bọn lính ở đồn nhà máy 
nước đã rút chạy. Sau những phút 
hoảng loạn ban đầu, chúng co cụm 
trong thị xã và phản kích quyết liệt. 
Ta và địch giành nhau từng góc phố. 
Chiến sự trong thị xã diễn ra ác liệt. 
Xe tăng số 3 của ta bị trúng đạn 
M.79 đứt xích. Xe tăng số 4 sa hố 
phải nằm chờ ứng cứu. Các chiến 
sỹ thiết giáp phải xuống xe, dùng 
thủ pháo và súng bộ binh chiến đấu, 
bảo vệ xe. Xe tăng số 2 dẫn một 
cánh quân đánh xuống phía Nam 
bị sa lầy ở mé Sông Dinh. Xe tăng 
số 1 đánh thẳng vào trung tâm, tung 
hoành khu vực Lầu Nước hơn một 
giờ đồng hồ song mất liên lạc với 
bộ binh, đành quay ngược ra đón bộ 
đội. Khoảng 22 giờ, các mũi xung 
kích được lệnh ngừng tiến công, 
củng cố, bảo vệ các vị trí đã chiếm 
được.

Một mũi tấn công của bộ đội 
Huyện Châu Đức từ Long Phước 
tiến công bao vây chi khu Long 
Lễ (Hòa Long), nhưng toàn bộ 
địch đã hoảng hốt tháo chạy khỏi 
chi khu trong đêm. Hòa Long và 
Long Phước được hoàn toàn giải 

phóng ngay từ sáng ngày 27 tháng 
4 năm 1975.  Rạng sáng ngày 
27 tháng 4 năm 1975, các mũi tiến 
công của quân giải phóng đồng loạt 
xuất kích. Xe tăng số 1 dẫn đầu đội 
hình tiểu đoàn 7, trung đoàn 141, sư 
đoàn Sao Vàng đánh vào khu tiếp 
liệu, Ty an ninh ngụy, Ty cảnh sát 
ngụy và Tỉnh đoàn bảo an. Địch đưa 
xe tăng ra phản kích, xe tăng số 1 
của ta bắn cháy chiếc đi đầu, những 
chiếc khác quay đầu tháo chạy. Ở 
hướng Đông, Tiểu đoàn 8, trung 
đoàn 141, sư đoàn Sao Vàng đánh 
chiếm Trung tâm huấn luyện Vạn 
Kiếp. 

Trong khi đó, ở hướng Tây, tiểu 
đoàn 9 có lực lương cán bộ thị xã 
dẫn đường đánh chiếm khu vực Núi 
Dinh rồi tiến vào thị xã. Khẩu đội 
ĐKZ của tiểu đoàn bắn cháy liên 
tiếp 2 xe tăng địch, buộc chúng 
phải tháo chạy tan tác. Tình hình 
phát triển khá thuận lợi. Đại đội 4 
xe tăng được lệnh dẫn tiểu đoàn 9 
vận động xuống đánh chiếm cầu Cỏ 
May. Trong lúc bộ đội chủ lực đánh 
chiếm các mục tiêu, đồng chí Trần 
Văn Búa dẫn một mũi vào chiếm 
Dinh Tỉnh trưởng ngụy. 6 giờ sáng 
27 tháng 4 năm 1975, lá cờ Mặt 
trận dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh 
Tỉnh trưởng ngụy. Tỉnh trưởng, Phó 
tỉnh trưởng và trưởng các ty ngụy 
quyền đều rút chạy ra Vũng Tàu từ 
đêm. Lực lượng thị xã tiếp tục phát 
triển ra hướng Cầu Mới, Ty chiêu 
hồi.

Trưa 27 tháng 4 năm 1975, sư 
đoàn Sao Vàng đã chiếm được 
Tỉnh đoàn bảo an, và 14 giờ chiều 
ta chiếm luôn Trung tâm Vạn Kiếp. 
Đến 15 giờ chiều, quân ta đã chiếm 
lĩnh hoàn toàn các cơ quan đồn bót 
của địch trong nội ô. Thị xã Bà Rịa 
được hoàn toàn giải phóng cờ Mặt 
trận phấp phới bay trên Tháp nước 
Nhà Tròn Bà Rịa. Một bộ phận thị 
xã mở cửa khám đường Bà Rịa, giải 
phóng tù chính trị. 

18 giờ ngày 27 tháng 4 năm 1975, 

Bộ chỉ huy Sư đoàn Sao Vàng cùng 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo 
thị xã đã tập kết tại dinh tỉnh trưởng 
ngụy. Đồng chí Lê Minh Hà, Khu 
ủy viên miền Đông Nam bộ, Bí thư 
tỉnh ủy chủ trì Hội nghị thành lập 
Ủy ban quân quản tỉnh Bà Rịa gồm:

• Lê Minh Hà, Khu ủy viên miền 
Đông Nam bộ, Bí thư tỉnh ủy kiêm 
Chủ tịch Ủy ban quân quản;

• Nguyễn Văn Đường (Năm 
Đường), nguyên ủy viên thư ký Ủy 
ban nhân dân cách mạng tỉnh là Phó 
Chủ tịch;

• Bùi Đình Kiểm, ủy viên, Trưởng 
Ban an ninh tỉnh;

• Lê Tấn (Tám Tấn), ủy viên, 
Tỉnh đội trưởng;

• Chín Thanh, ủy viên, Trưởng 
Ban Thuyên huấn Tỉnh ủy;

• Nữ đồng chí Bảy Kính, ủy viên;
• Nguyễn Văn Tình (Hai Bình), 

ủy viên.
 Ủy ban Quân quản Thị xã Bà Rịa 

cũng được thành lập. Ủy ban Quân 
quản tỉnh và Ủy ban Quân quản Thị 
xã bàn ngay những nhiệm vụ cấp 
bách tiếp quản thị xã, tổ chức cho 
ngụy quân ngụy đăng ký trình diện, 
ổn định đời sống và sinh hoạt của 
đồng bào. Các tổ công đoàn xóm 
chài lưới ở Phước Lễ, Long Hương 
được lệnh trưng dụng toàn bộ ghe 
thuyền đưa bộ đội vượt sông Cỏ 
May, giải phóng Thành phố Vũng 
Tàu.

Ngày 15 tháng 5 năm 1975, cùng 
với cả tỉnh và cả nước, Đảng bộ, 
quân và dân thị xã Bà Rịa tưng bừng 
phấn khởi mít tinh mừng miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, Bà Rịa hoàn 
toàn giải phóng, vĩnh viễn chấm dứt 
ách ngoại xâm sau gần nửa thế kỷ 
đấu tranh.

M.T, X.T
Chú thích:
[*] Đồng chí Võ Văn Ấn được thường vụ khu 

ủy miền Đông phân công về tỉnh Bà Rịa - Long 
Khánh và chuyển lệnh tổng công kích, tổng khởi 
nghĩa cùng bức thư của Thường vụ Khu ủy về tỉnh 
và một lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam khổ lớn do Khu ủy miền Đông 
Nam bộ tặng tỉnh Bà Rịa để treo tại tỉnh lỵ trong 
ngày giải phóng.
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lớn gây lũ lụt ở Australia và một số nước Đông Nam Á, đồng 
thời gây hạn hán khủng khiếp ở Đông Phi. 

Các hiện tượng La Nina thường kết thúc vào mùa Hè và 
tạo ra các điều kiện thời tiết ôn hoà cho đến cuối mùa Thu, 
nhưng La Nina 2010-2011 diễn biến khác thường với việc 
mạnh lên ở khu vực xích đạo của Thái Bình dương từ tháng 
9/2011, qua mùa Đông và kéo dài đến tháng 1/2012. 

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hợp quốc và 
Cơ quan Khí hậu và đại dương của Mỹ cho rằng La Nina 
2010-2011 kéo dài hết mùa Đông 2011-2012 ở Bắc bán cầu 
và sẽ chấm dứt vào mùa Xuân năm 2012. Thiệt hại kỷ lục 
mới do các thảm họa tự nhiên trong năm 2011 gây ra là do 
sự kết hợp của nhiều nhân tố như La Nina, các mô hình khí 
quyển cục bộ và biến đổi khí hậu./.

VietNamPlus+

PHỤC HỒI CÂY CỔ XƯA TỪ MÔ QUẢ 32.000 NĂM TUỔI

Các nhà khoa học Nga 
đã phục hồi thành 

công một loài cây cổ xưa 
từ các mô quả đã 32.000 
năm tuổi. Các mô quả này 
được tìm thấy trong tổ hoá 
thạch của loài sóc được 
vùi sâu tới 38 mét dưới 
lớp băng giá từ kỷ địa chất 
Pleistocene ở Xibia. 

Viện Hàn lâm khoa học Mỹ cho biết các nhà khoa học 
Nga đã sử dụng kỹ thuật nhân giống phân tử, gieo các mô 
quả trong ống nghiệm chứa dinh dưỡng. Các mô này mọc 
rễ và được trồng trong các bình chứa đất và đặt dưới ánh 
sáng Mặt Trời. Cây đã mọc lá xanh thẫm, hoa nhỏ màu trắng 
và kết hạt. Loài cây được phục hồi này sống từ kỷ nguyên 
voi mamút lông mịn và mèo răng kiếm. 

Đây được coi là cây cổ nhất được sống lại từ tổ chức sống 
đa phân tử và cũng là cây đầu tiên sống lại từ các điều kiện 
băng giá vĩnh cửu. Phát hiện mới này khơi dậy khả năng 
phục hồi các tổ chức sống trong các điều kiện băng giá 
khác nhờ các tập hợp gien thời tiền sử. 

Các nhà khoa học Mỹ cho rằng thành công của các 
nhà khoa học Nga cho thấy lợi ích của việc theo đuổi các 
mục tiêu dường như không tưởng. Thành công trên cũng 
khuyến khích các nhà khoa học đầu tư mở rộng khu vực 
tìm kiếm các hạt của các loài cây cổ khác ở các vùng băng 
vĩnh cửu hiện đang che phủ 20% bề mặt Trái Đất.

Daily mail

ĐÃ TÌM RA MẪU VAC XIN VIRUS VIÊM GAN C

Nhóm nghiên cứu viên Đại học Alberta, Canada vừa 
công bố đã tìm ra một chủng vắc xin sẽ có thể chống 

hầu hết mọi chủng virus viêm gan C, căn bệnh gây hại 
cho 200 triệu người trên thế giới và cho đến hiện tại vẫn 
chưa có vắc xin đặc trị. 

Trưởng nhóm nghiên cứu, Michael Houghton, người 
từng dẫn đầu nhóm nghiên cứu tìm ra virus viêm gan 
C năm 1989, công bố các kết quả của mình tại Hội nghị 
thượng đỉnh các chủ tịch nhóm Tài năng Nghiên cứu 

BÍ QUYẾT SỐNG LÂU LÀ… NHỊN ĂN

Nhịn ăn trong một số ngày xen kẽ có thể giúp mọi 
người sống lâu, sống khỏe hơn, các nhà khoa học 

Mỹ vừa cho biết.
Theo các nhà nghiên cứu ở Viện lão khoa quốc gia Mỹ, 

chế độ nhịn ăn xen kẽ có thể giúp tăng cường sức khỏe của 
não, đồng thời giúp giảm cân.

Các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận này sau khi thực 
hiện nghiên cứu cung cấp cho động vật một lượng calo tối 
thiểu, cần thiết để giúp chúng sống sót. Kết quả là những 
con vật này sống lâu gấp đôi bình thường.

Chế độ này đã được thử nghiệm trên người, và nó có tác 
dụng bảo vệ tim, hệ tuần hoàn và não chống lại các bệnh 
liên quan đến tuổi già như Alzheimer’s.

Một nhóm chuột được cho nhịn ăn trong những ngày 
xen kẽ trong khi nhóm đối chiếu được cho ăn hàng ngày.

Nhóm chuột nhịn ăn trong những ngày xen kẽ nhạy cảm 
hơn với chất insulin và sản sinh ra ít chất này hơn.

Lượng hormone cao được sản sinh ra để kiểm soát lượng 
đường sau bữa ăn, và khiến não yếu hơn và khiến cơ thể dễ 
có nguy cơ bị tiểu đường.

Nghiên cứu trước đây cho thấy nhịn ăn trong vài ngày có 
thể giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư.

Theo Daily mail

“HIỆN TƯỢNG LA NINA SẼ CHẤM DỨT TRÊN TOÀN CẦU”

Ngày 9/2, các nhà khí hậu của Liên hợp quốc và Mỹ 
khẳng định hiện tượng thời tiết La Nina sẽ chấm dứt 

vào mùa Xuân năm 2012 sau khi mạnh lên một thời gian 
ngắn vào mùa Thu năm 2011.

La Nina xuất hiện vài năm một lần theo chu kỳ của gió 
mậu dịch làm lạnh lớp nước bề mặt Thái Bình dương ở khu 
vực xích đạo. Cũng như hiện tượng thời tiết En Nino xuất 
hiện do lớp nước bề mặt Thái Bình dương nóng lên, La Nina 
làm đảo lộn các mô hình thời tiết toàn cầu và thường kéo 
dài trong 2 năm. 

La Nina năm 2010-2011, được các nhà khí hậu thế giới 
ghi nhận là mạnh nhất trong vòng 50 năm qua, đã gây ra 
các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới như 
tuyết rơi kỷ lục vào mùa Đông, lũ lụt kỷ lục vào mùa Xuân 
và hạn hán kỷ lục vào mùa Hè ở nhiều bang nước Mỹ, mưa 
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Nhịn ăn trong vài ngày có thể giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư

Hình minh họa. Nguồn: Internet
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vọng mới cho những người khiếm thị.
“Chúng tôi đã nhận được tín hiệu khả quan từ đầu năm 

ngoái sau khi nhận thấy có một thiết bị có thể điều trị cho 
những bệnh nhân mù”, GS. Arthur Lowery, Giám đốc của 
Tập đoàn Monash Vision (MVG) cho hay.

Nghiên cứu này có thể đem lại ánh sáng cho khoảng hơn 
85% người mù lâm sàng bị ảnh hưởng của một số bệnh 
về mắt như: bệnh màng mắt, bệnh tăng nhãn áp và bệnh 
thoái hóa hoàng điểm. Đây cũng là 3 bệnh chủ yếu nhất 
không điều trị được cho những người mù lòa ở Australia.

Theo GS. Lowery , thiết bị của chúng tôi sẽ kích thích trực 
tiếp vào thị giác trung ương của não nhờ sử dụng mô cấy 
miniaturise.

Tuy nhiên, GS. Jeffrey Rosenfeld, bác sỹ phẫu thuật mắt 
tại bệnh viện The Alfred, TP. Melbourne (Australia) cho 
rằng, phương pháp này sẽ tiện cho các bệnh nhân mất khả 
năng nhìn do bị thương của chấn thương hoặc khối u gây 
ra. Đồng thời, nó cũng sẽ phù hợp với nhiều bệnh nhân bị 
các bệnh liên quan tới mắt như bệnh tăng nhãn áp và rối 
loạn võng mạc.

Được biết, MVG được thành lập từ tháng 4/2010 gồm 
hơn 20 người đứng đầu về sinh lý học, giải phẫu thần 
kinh, khoa mắt, kỹ sư công nghệ điện và điện tử… Các đối 
tác quan trọng của MVG là ĐH Monash, Grey Innovation, 
Alfred Health & Mini Fab cùng với nhiều nhà nghiên cứu và 
kỹ sư từ Australia, Mỹ và Anh. 

Theo Daily mail

NHẬT ĐÃ TÌM RA 
PHƯƠNG PHÁP CHỮA 
BỆNH PARKINSON

Một nhóm nghiên cứu 
thuộc Viện y khoa 

của Đại học Tổng hợp 
Kyoto, Nhật Bản do Phó giáo sư Jyun Takahasi làm trưởng 
nhóm, vừa công bố tin vui cho những người bị mắc bệnh 
Parkinson.

Họ đã tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh này khi tiến 
hành thí nghiệm trên cơ thể những chú khỉ và thu được kết 
quả khả quan.

Nhóm nghiên cứu trên đã cấy vào não của 4 chú khỉ bị 
Parkinson những tế bào thần kinh khỏe mạnh hay neuron 
sinh dopamine.

Theo tính toán, sau 6 tháng, 4 chú khỉ này đã bắt đầu 
hoạt động tay, chân bình thường, tuy nhiên vẫn chưa có 
kết quả như dự định. Các nhà khoa học đã đi sâu vào phân 
tích các neuron trong não chúng và theo dõi tiếp cho thấy 
các tế bào được cấy phát triển hoàn toàn khỏe mạnh và 
phục hồi những neuron trong não bị tổn thương trước đó. 
Tuy nhiên phương pháp này chưa được áp dụng đối với 
con người.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khoa học, nhóm nghiên 
cứu của ông Takahasi đã tìm ra cách tạo ra các neuron thần 
kinh khỏe mạnh từ những tế bào nguyên gốc để cấy vào 
não người bệnh. Neuron này sản sinh ra chất dopamine, 
nếu thiếu sẽ rất dễ bị mắc bệnh Parkinson. Bệnh này 
thường xảy ra ở người lớn tuổi và biểu hiện bằng các triệu 

Canada ngày 16.2 mới đây. 
Mặc dù vắc xin chữa viêm gan A và B đã được chế tạo 

từ lâu, việc phát triển vắc xin viêm gan C cho tới nay vẫn 
là một thử thách khổng lồ. Viêm gan C thực ra còn gây hại 
hơn cả HIV ở chỗ nó có tất cả 6 chủng virus cơ bản và hàng 
trăm các chủng phụ khác, khiến cho việc phát triển một 
vắc xin duy nhất có khả năng chống mọi chủng virus được 
các nhà khoa học cho là điều không thể.

Điều bất ngờ là, mẫu vắc xin này được tạo ra từ một 
chủng virus đơn và sau khi thí nghiệm trên 60 người khỏe 
mạnh, vắc xin có khả năng làm cơ thể sinh ra những kháng 
thể giúp vô hiệu hóa mọi khuẩn virus chính. Tức là, vắc xin 
đơn này có thể trị hàng loạt chủng virus viêm gan C hiện 
nay, có tiềm năng trị được mọi virus viêm gan C.

“Khám phá mới chỉ ra rằng một vắc xin được chế tạo từ 
một chủng đơn có thể vô hiệu hóa toàn bộ các chủng virus 
khác nhau,” Houghton nhận xét. “Đây là một bước lớn trong 
ngành vắc xin viêm gan.” Kết quả hứa hẹn tương lai cho 
những người mắc viêm gan C và những người sống hoặc 
đi lại đến những vùng lan tràn virus. 

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Alberta cũng 
lưu ý rằng họ vẫn cần những thí nghiệm sâu hơn. Cụ thể là, 
“điều chưa hẳn chắc chắn là liệu cơ thể người tiếp nhận có 
sản xuất ra kháng thể có thể vô hiệu hóa được chủng virus 
chính không và nếu những kháng thể này có thể, qui mô 
của quá trình vô hiệu hóa sẽ lớn đến đâu?”. Bên cạnh đó, có 
thể sẽ mất khoảng 5 đến 7 năm nữa mới đưa được mẫu vắc 
xin này sản xuất đại trà.

Houghton đã mất hơn 10 năm để phát triển loại vắc xin 
này, bắt đầu từ khi ông làm việc tại một công ty dược

Đình Đồng

CẤY MÔ MẮT SINH HỌC GIÚP NGƯỜI MÙ NHÌN THẤY

Đây là lần đầu tiên các 
nhà khoa học tiến 

hành thử nghiệm cấy mô 
mắt sinh học mô phỏng 
trên người mù ở Australia 
vào đầu năm 2013.

Theo các nhà nghiên cứu 
từ trường ĐH Monash, thử 
nghiệm lâm sàng cấy mô 
mắt sinh học ở người sẽ 
được thực hiện và mở ra hi 

John Law, nghiên cứu viên nhóm phát triển mẫu vắc xin viêm gan C 
trường Đại học Alberta, Canada. Ảnh: Medicalxpress.

Những người mù lâm sàng ở 
Australia có thể nhìn thấy trở lại 
vào năm 2013. (Ảnh: ibtimes)
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những cá thể cùng loài không mang protein này, rồi cho 
chúng ăn những thực phẩm có hàm lượng chất béo cao. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, những con chuột không 
mang trong mình GPR120 nặng hơn 15% so với nhóm 
chuột có loại protein này, đồng thời chúng cũng tích tụ 
lượng chất béo cao gấp 2 lần nhóm còn lại. 

Các nhà khoa học Nhật cũng đã tiến hành phân tích 
chuỗi gen của khoảng 20.000 người ở châu Âu, kể cả tại 
Pháp và Anh. Họ phát hiện, những người có gen GPR120 
đột biến đối mặt với nguy cơ bị béo phì cao gấp 1,6 lần 
những người còn lại. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học Nhật kết 
luận rằng, protein GPR120 có khả năng phát hiện chất béo 
và góp phần kích thích cơ thể đốt cháy chất béo.

Hãng thông tấn NHK dẫn lời giáo sư Gozo Tsujimoto, 
trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định việc phát triển các 
loại thuốc kích hoạt protein GPR120 sẽ giúp ngăn chặn tình 
trạng béo phì. 

Thanh Bình

CHAI NHỰA CŨNG GÂY BÉO PHÌ VÀ TIỂU ĐƯỜNG

Các nhà khoa học vừa 
phát hiện một trong 

những chất hóa học 
thường được dùng để sản 
xuất đồ nhựa đựng thực 
phẩm là nguyên nhân gây 
tăng cân và tiểu đường, 
theo Daily Mail.

Trong một báo cáo được 
đăng tải trên tờ Plos ONE, 
các nhà khoa học cho rằng hóa chất bisphenol A (viết tắt 
là BPA) được sử dụng nhiều trong quá trình sản xuất một 
số loại chai, can nhựa có thể đánh lừa cơ thể, tạo ra nhiều 
chất béo hơn.

Thêm vào đó, chất BPA có thể dẫn đến việc sản xuất ra 
nhiều insulin hơn để giúp cơ thể phân giải chất béo và 
tinh bột. Nghiên cứu này còn chỉ ra rằng chỉ cần khoảng 
1 phần tỉ gam chất BPA cũng đủ để bắt đầu phản ứng. Kết 
quả cuối cùng là khiến người dùng tăng cân và mắc bệnh 
tiểu đường loại 2.

Tại Canada, hóa chất này thậm chí còn được liệt vào 
danh mục chất độc.

Angel Nadal, một chuyên gia nghiên cứu về chất BPA tại 
Đại học Miguel Hernendez (Tây Ban Nha) cho biết: “Khi bạn 
ăn thứ gì đó đã nhiễm BPA, các cơ quan trong cơ thể sẽ 
được báo động giả rằng bạn đã ăn nhiều hơn số lượng thực 
sự bạn tiêu thụ”.

Nghiên cứu còn cho thấy có khoảng 90% những người 
ở các nước phát triển có mức BPA trong máu cao hơn mức 
cho phép.

Bác sĩ Nadal cho biết chất BPA còn có thể gây hại đến 
phụ nữ mang thai và thai nhi. “Bào thai ngoài việc tiếp xúc 
trực tiếp với BPA còn phải chịu đựng mức insulin cao từ mẹ. 
Môi trường này sẽ khiến thai nhi phát triển quá mức khiến 
đứa trẻ có nguy cơ bị béo phì sau này”, ông Nadal nói.

Theo Daily Mail

chứng tăng trương lực cơ (cứng cơ), run, không điều khiển 
được tay chân theo ý muốn, chậm vận động, đi lại khó 
khăn, mất các phản xạ tư thế…

Theo ông Takahasi, nhóm của ông rất tin tưởng vào biện 
pháp này. Nếu thành công trên cơ thể những chú khỉ nói 
trên, nhóm này sẽ tiến hành nghiên cứu lâm sàng trên cơ 
thể những người bị mắc bệnh Parkinson, dự kiến sớm nhất 
là khoảng 3 năm nữa.

Theo Daily mail

THUỐC ASPIRIN LÀ “VŨ KHÍ” MỚI CHỐNG UNG THƯ?

Thuốc aspirin có thể là 
một “vũ khí” mới chống 

lại bệnh ung thư, sau khi 
các nhà khoa học phát 
hiện nó giúp ngăn chặn 
các khối u lây lan.

Các nhà khoa học thuộc 
Trung tâm nghiên cứu ung 
thư Peter MacCallum tại 
Melbourne (Australia), đã 
phát hiện các loại thuốc chống viêm nhiễm như aspirin có 
thể giúp ngăn chặn sự phát triển của các khối u.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy, các khối u sinh ra các 
protein và hợp chất có khả năng hút hồng cầu và bạch cầu 
từ các mạch máu ở gần, giúp chúng đủ chất dinh dưỡng để 
phát triển sang các cơ quan khác trong cơ thể. 

Khi xâm nhập các mạch máu, chúng khiến các mạch máu 
bị viêm và giãn ra. Trong khi đó, thuốc aspirin có tác dụng 
chống viêm nhiễm. Điều này cũng đồng nghĩa các ‘tua’ của 
các khối khu bám vào các mạch máu sẽ bị cắt đứt, khiến 
chúng giảm khả năng lây lan sang các vùng lân cận.

Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu của họ sẽ mở ra 
triển vọng phát triển các loại thuốc ung thư mới có thể 
điều trị hiệu quả những bệnh ung thư phổ biến như ung 
thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Trước đây, các nhà khoa học đã biết rằng aspirin có thể 
giúp ngăn chặn sự lây lan của các khối u, nhưng chưa hiểu 
cơ chế hoạt động của nó. Một nghiên cứu đăng trên tạp 
chí The Lancet năm 2011 phát hiện tỷ lệ bệnh ung thư 
ruột, tuyết tiền liệt, phổi và não giảm ở những người uống 
aspirin hàng ngày. 

Theo Dailly mail

PHÁT HIỆN PROTEIN GIÚP GIẢM BÉO

Một nhóm nhà nghiên 
cứu thuộc Đại học 

Kyoto (Nhật) đã phát hiện 
một loại protein có khả 
năng giúp cơ thể đốt cháy 
chất béo sau những bữa ăn 
no nê, giàu đạm.

Các nhà khoa học thuộc 
Viện nghiên cứu hóa học, 
trường Đại học Kyoto 
(Nhật) đã so sánh những 
con chuột có chứa một loại protein được gọi là GPR120 với 

Thuốc aspirin có thể giúp ngăn 
cản sự lây lan của các khối u 

Protein GPR120 được phát hiện 
có khả năng giúp cơ thể đốt cháy 
chất béo sau những bữa ăn no nê, 
giàu đạm. Ảnh: CCTV

Chai nhựa làm từ BPA có thể gây 
tăng cân và tiểu đường
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DIỄN ĐÀN “KẾT NỐI VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
- ACHENTINA”

Từ ngày 19 đến 22/02/2012, đoàn Hội đồng Nghiên 
cứu khoa học và công nghệ Quốc gia Achentina, dẫn 

đầu là Tiến sĩ Faustino Sineriz- Phó Chủ tịch Hội đồng 
Nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) Quốc gia 
Achentina sang thăm Việt Nam.

Nhân chuyến thăm này, ngày 20/02/2012, Bộ KH&CN đã 
phối hợp với Đại sứ quán Achentina tại Việt Nam tổ chức 
diễn đàn “Kết nối và Đổi mới công nghệ lần thứ nhất Việt 
Nam - Achentina” tại Hà Nội.

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nghiêm Vũ 
Khải, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Mai Hà, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nghiên cứu KH&CN Achentina Faustino Sineriz, 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Achentina tại Việt 
Nam Alberto Jaime Kaminker; cùng đại biểu đại diện các 
doanh nghiệp của Achentina và Việt Nam. 

Mục tiêu của Đoàn là thúc đẩy hợp tác và đổi mới công 
nghệ tại một số nước Châu Á (Việt Nam, Trung Quốc, 
Malaysia, Singapore) và Việt Nam là điểm dừng chân đầu 
tiên. Sự kiện này thể hiện mối quan tâm đặc biệt của 
Achentina trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nghiên cứu, 
ứng dụng KH&CN với Việt Nam. Chuyến thăm lần này mở ra 
một bước ngoặt mới trong phát triển quan hệ KH&CN giữa 
hai đất nước. Việt Nam đã hợp tác về KH&CN với Achentina 
15 năm và đã tiến hành nhiều dự án nghiên cứu về lĩnh vực 
khoa học, sinh học, năng lượng. 

Tại diễn đàn, hai bên đã đề cập tới các lĩnh vực hợp tác 
tiềm năng như chuyển giao công nghệ và phát minh, sáng 
chế, vật liệu mới, công nghệ sinh học sử dụng cho cây 
trồng, thú y và con người, công nghệ Nano và phần mềm. 
Thông qua những thảo luận tại diễn đàn sẽ mở ra một cơ 
hội mới trong các hoạt động hợp tác về KH&CN giữa Việt 
Nam và Achentina. 

Đánh giá về ý nghĩa mối quan hệ hợp tác KH&CN giữa 
hai nước, Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải cho biết: Achentina 
là một quốc gia với nền kinh tế đang phát triển và nền 
KH&CN tiên tiến. Achentina có nhiều nhà khoa học đạt giải 
thưởng Nobel trong lĩnh vực y tế, dược, công nghệ sinh 
học, công nghệ vũ trụ, sử dụng năng lượng nguyên tử vì 
mục đích hòa bình. “Sau chuyến thăm lần này của đoàn Hội 
đồng Nghiên cứu KH&CN Quốc gia Achentina, hợp tác giữa 
hai nước sẽ tiến lên một tầm cao mới, đi vào những chương 

trình hợp tác, dự án KH&CN cụ thể. Giữa hai dân tộc có 
nhiều sự thỏa thuận, thống nhất về ngoại giao, chính trị, 
đó sẽ là nền tảng cho hợp tác KH&CN trong tương lai”, Thứ 
trưởng Nghiêm Vũ Khải khẳng định.

Đại sứ Alberto Jaime Kaminker khẳng định sự kiện này 
sẽ tạo đà cho sự phát triển quan hệ hợp tác về KH&CN giữa 
hai nước

Phương Anh và cộng sự (Trung tâm Truyền thông KH&CN)

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TỔ CHỨC
“TUẦN LỄ SỞ HỮU TRÍ TUỆ” HƯỞNG ỨNG NGÀY SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 26/4

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là dịp để thu hút mối quan 
tâm của công chúng cũng như các phương tiện truyền 
thông tới các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. Nhân dịp 
này, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức “Tuần lễ Sở hữu trí tuệ” 
nhằm tuyên truyền về sở hữu trí tuệ và tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm Ngày này. 

Một số hoạt động chính và hoạt động bên lề “Tuần lễ Sở 
hữu trí tuệ” sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì hoặc phối hợp 
với các cơ quan liên quan tổ chức, cụ thể như sau:

1. Tập huấn về sở hữu trí tuệ cho các phóng viên 
Có thể nói, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng là một trong những 
phương thức phổ biến thông tin về sở hữu trí tuệ có hiệu 
quả nhất. Trong thời gian qua, rất nhiều bài báo, phóng sự, 
chương trình phát thanh, truyền hình v.v. về sở hữu trí tuệ 
đã được đăng tải và phát sóng. Để tăng cường và nâng cao 
hiệu quả của hình thức tuyên truyền này, Cục Sở hữu trí tuệ 
sẽ mở lớp tập huấn nhằm cung cấp thêm thông tin cho các 
nhà báo về những tiến triển mới trong hệ thống sở hữu 
trí tuệ trên thế giới cũng như Việt Nam, đặc biệt trong bối 
cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập toàn diện với 
nền kinh tế thế giới và hướng tới xây dựng nền kinh tế dựa 
trên tri thức. Lớp tập huấn dự kiến được tổ chức tại Hà Nội 
vào ngày 13-14/3/2012.

2. Giao lưu trực tuyến qua trang tin của Báo điện tử 
Đất Việt (www.baodatviet.vn)

Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Báo điện tử Đất Việt dự 
kiến sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hoạt 
động sáng tạo và các biện pháp hỗ trợ nhằm tăng cường 
xác lập quyền đối với sáng chế” vào sáng ngày 20/4/2012 
thông qua trang tin điện tử của Báo Đất Việt. Với sự tham 
gia trao đổi của các khách mời là Lãnh đạo Cục Sở hữu trí 
tuệ, đại diện một số viện nghiên cứu, trường đại học, tổ 
chức đại diện SHCN, doanh nghiệp v.v., buổi giao lưu sẽ 
là cơ hội để độc giả nắm bắt, tìm hiểu thêm các thông tin 
và đặt câu hỏi về vai trò của hoạt động sáng tạo đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp và biện pháp hỗ 
trợ sáng tạo và tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế, cũng 
như cách thức khai thác, phát triển các kết quả sáng tạo có 
hiệu quả v.v.

3. Hội thảo “Tăng cường hiệu quả xác lập quyền đối 
với sáng chế” 

Với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, một số 
đơn vị liên quan của Cục, đại diện các tổ chức dịch vụ đại 
diện SHCN và đại diện một số viện nghiên cứu, trường đại 

Diễn đàn “Kết nối và Đổi mới công nghệ lần thứ nhất Việt Nam - 
Achentina” (Ảnh: HH)
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học và doanh nghiệp (người nộp đơn), Hội thảo sẽ tập trung 
làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng 
ký, xác lập quyền đối với sáng chế, những giải pháp của 
Cục SHTT cũng như sự phối hợp giữa người nộp đơn, tổ 
chức dịch vụ đại diện SHCN và Cục SHTT nhằm tăng cường 
số lượng đơn đăng ký sáng chế, hiệu quả của việc đăng ký 
và khai thác sáng chế. Hội thảo dự kiến được tổ chức tại Hà 
Nội vào tuần đầu của tháng 4/2012. 

4. Tọa đàm về đẩy mạnh hoạt động sáng tạo và phát 
triển tài sản trí tuệ

Toạ đàm dự kiến sẽ được thực hiện trực tiếp trên sóng 
của Đài Truyền hình Việt Nam vào tuần thứ hai của tháng 
4/2012, với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ 
và đại diện các cơ quan có chức năng thúc đẩy hoạt động 
sáng tạo (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ VIFOTEC 
v.v. và khán giả có mặt tại trường quay, khán giả cả nước sẽ 
có dịp trao đổi xung quanh chủ đề “Tuổi trẻ với hoạt động 
sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế tri thức”, từ đó 
tạo nên động lực và thu hút sự sáng tạo của tuổi trẻ, góp 
phần thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ và kinh 
tế - xã hội. 

5. Bàn tư vấn, hỗ trợ về xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp 

Nhằm nâng cao chất lượng đơn đăng ký xác lập quyền 
sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các “Bàn tư 
vấn, hỗ trợ về xác lập quyền sở hữu công nghiệp” nhằm 
hướng dẫn soạn thảo các tài liệu của đơn đăng ký; giải 
đáp các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký sở hữu công 
nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong 4 ngày, 
từ ngày 23 – 26/4/2012 tại Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ (386 
Nguyễn Trãi, Hà Nội), Văn phòng đại diện của Cục SHTT tại 
Tp. Hồ Chí Minh (27B Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh) và tại Văn phòng đại diện của Cục SHTT tại Đà 
Nẵng (26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tại 
đây, các tổ chức, cá nhân sẽ được giải đáp các thắc mắc về 
trình tự, thủ tục nộp đơn, tình trạng đơn đã nộp và cách 
khắc phục các thiếu sót của đơn v.v., nhất là đối với đơn 
đăng ký sáng chế. Câu hỏi cũng có thể được gửi trước qua 
thư điện tử (bắt đầu từ ngày 16/4/2012) và sẽ được Cục 
SHTT trả lời qua thư điện tử trong thời gian tổ chức Bàn tư 
vấn, hỗ trợ. 

6. Cuộc thi “Nhà quản lý với sở hữu trí tuệ” và Tọa đàm 
“Nghiên cứu của sinh viên về sở hữu trí tuệ” 

Đây là các hoạt động do Trường Đại học Khoa học xã hội 
và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối 
hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và một số đơn vị khác (Trường 
Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, 
Học viện Tài chính v.v.) thực hiện vào ngày 21/4/2012 tại 
Hà Nội. Các hoạt động này được tổ chức nhằm khuyến 
khích sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học về sở hữu trí 
tuệ, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về sở hữu trí tuệ cho 
sinh viên. 

7. Các hoạt động tuyên truyền khác
Ngoài các hoạt động trên, hình thức tuyên truyền truyền 

thống sẽ được thực hiện thông qua việc viết bài gửi đăng 
báo, tạp chí hoặc phối hợp cùng các đài phát thanh, truyền 
hình làm các chương trình phát sóng về sở hữu trí tuệ .

Cục Sở hữu trí tuệ mong nhận được sự cộng tác và hưởng 
ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân để Ngày Sở hữu trí 
tuệ thế giới thực sự có ý nghĩa tại Việt Nam, cũng như để 
nhận thức của các giới liên quan và công chúng nói chung 
về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được nâng cao.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ 
GIỚI - 26/4

Trên cơ sở tuyên bố tại cuộc họp của Đại hội đồng Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tháng 9 năm 1998 về 
việc thiết lập một sự kiện để tôn vinh sở hữu trí tuệ, ngày 
7/4/1999, Giám đốc Cơ quan Sở hữu công nghiệp quốc gia 
An-giê-ri đã có đề xuất lấy một ngày nào đó trong năm làm 
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới nhằm thiết lập một khuôn khổ 
cho việc khuyến khích và nâng cao nhận thức, mở ra không 
gian mới cho hoạt động đổi mới và công nhận những 
thành quả của những người tạo ra tài sản trí tuệ trên phạm 
vi toàn thế giới. 

Ngày 9/8/1999, phái đoàn của Trung Quốc tại WIPO đã 
đề xuất thông qua “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” nhằm đẩy 
mạnh hơn nữa nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 
khuyếch trương vai trò của việc bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ trên phạm vi toàn thế giới, khuyến khích các quốc gia 
công khai hóa và phổ cập pháp luật về bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ, tăng cường nâng cao nhận thức pháp lý chung 
về quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích hoạt động sáng tạo 
- đổi mới ở các nước và tăng cường giao lưu quốc tế trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ”.

Tháng 10 năm 1999, Đại hội đồng WIPO đã thông qua 
tuyên bố lấy ngày 26 tháng 4 - là ngày Công ước thành lập 
Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (Công ước Stockholm 1967) 
bắt đầu có hiệu lực (26/4/1970) - làm Ngày sở hữu trí tuệ 
thế giới. 

Tổ chức Sở hữu trí tuệ xác định mục tiêu của Ngày Sở hữu 
trí tuệ thế giới là:

- Nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của sáng chế, quyền 
tác giả, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp v.v. tới cuộc sống 
thường nhật;

- Tăng cường hiểu biết về vai trò của việc bảo hộ các quyền 
sở hữu trí tuệ đối với việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đổi 
mới;

- Tôn vinh hoạt động sáng tạo và những thành quả mà các 
nhà sáng chế đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội trên phạm vi toàn cầu;

- Khuyến khích tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người 
khác.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là một cơ hội lớn để thu hút 
mối quan tâm của công chúng cũng như các phương tiện 
truyền thông tới các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. 
Từ năm 2001 đến nay, vào ngày 26 tháng 4 hàng năm, Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới cùng các nước thành viên đã 
tổ chức kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ với nhiều hoạt động 
có ý nghĩa. Cùng với Thông điệp của Tổng giám đốc WIPO, 
mỗi năm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới đều có một chủ đề 
riêng xoay quanh hoạt động sáng tạo và đổi mới. Chủ đề 
của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm này là “TÔN VINH CÁC 
NHÀ SÁNG TẠO VĨ ĐẠI”. 
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HƠN 60% NGUỒN NƯỚC DỰA VÀO NƯỚC NGOÀI 

Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới, nắng lắm mưa nhiều. 
Suốt thời gian dài, nhiều người cứ tưởng rằng Việt 

Nam có nguồn tài nguyên nước vô tận. Nhìn đâu cũng 
thấy nước, nhất là vùng đồng bằng và các khu vực ven 
sông, gần biển. 

Đó là nhìn nhận bằng cảm tính, dễ đi đến sự ngộ nhận 
không đúng với thực chất. Sau thời gian dài khảo sát thực 
tế, ngành chuyên trách đưa ra số liệu gây sửng sốt với 
nhiều người: hơn 60% nguồn nước của Việt Nam phải dựa 
vào nước ngoài. 

Tổng trữ lượng nguồn nước mặt của Việt Nam vào 
khoảng 830 tỉ mét khối, đáp ứng tương đối đầy đủ các như 
cầu dân sinh và phát triển sản xuất. Toàn bộ trữ lượng nước 
mặt có xuất xứ từ 2 nguồn: tạo ra từ nguồn nước mưa trên 
lãnh thổ Việt Nam, lượng nước mưa từ các nước lân cận 
chảy vào địa phận Việt Nam. Nguồn xuất xứ thứ nhất chiếm 
tỉ lệ khoảng 37%, số còn lại chiếm hơn 60%. Như vậy, về 
thực chất, nguồn nước mặt có tại chỗ của Việt Nam chiếm tỉ 
lệ chưa được 40%, còn lại hơn 60% phụ thuộc nguồn nước 
xuất xứ ngoài lãnh thổ. Tỉ lệ nói trên còn có sự khác biệt, với 
độ vênh rất lớn giữa 2 miền Nam-Bắc. Lưu vực sông Hồng 
thuộc khu vực phía Bắc, nguồn nước có xuất xứ nội địa với 
nguồn nước "nhập ngoại” có tỉ lệ xấp xỉ 50:50. Khu vực phia 
Nam (thuộc lưu vực sông Cửu Long) nguồn nước xuất xứ 
trong nước chiếm tỉ lệ chỉ có hơn 10%, phần còn lại (chiếm 
gần 90%) là trữ lượng nước có nguồn gốc "ngoại" . Giá như 
(chỉ là giả thiết) vì lí do đặc biệt nào đó, nguồn nước ngoài 
lãnh thổ bị chặn lại, các địa phương thuộc lưu vực sông 
Cửu Long sẽ rơi vào tình trạng... mất nước. Đồng bằng sông 
Cửu Long là vựa lúa của cả nước, đất đai và nguồn nhân 
lực hoàn toàn thuần Việt, trong khi có đến gần 90% nguồn 
nước lại phụ thuộc ngoài lãnh thổ. Với sản xuất nông 
nghiệp, ông cha ta đúc rút kinh nghiệm từ ngàn đời và đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị: nhất nước, nhì phân, tam cần, 
tứ giống. Quan trọng nhất là nước, vậy mà yếu tố này tỉ lệ 
"tự túc” trong nước chỉ được hơn 10%.

Thực tế này đặt ra yêu cầu: các tổ chức cũng như từng cá 
nhân đừng phung phí trong khi sử dụng nước. Tiết kiệm sử 
dụng nước tạo ra hiệu quả kép: vừa ích nước vừa lợi nhà. 
Biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp và gay gắt, 
trong bối cảnh đó tiết kiệm sử dụng nước trở thành đòi 
hòi bức thiết. Phải chủ động tìm kiếm giải pháp khắc phục 
nếu xảy ra tình trạng lưu lượng nước từ ngoài lãnh thổ cạn 
nguồn hoặc bị chặn. Đừng để nước đến chân mới nhảy.

13 TỶ ĐỒNG NÂNG CẤP HỆ THỐNG NHÀ MÁY XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

Vừa qua, tại nhà máy đạm Phú mỹ tổng công ty dung 
dịch khoa và hóa phẩm dầu khí(DMC) và công ty trách 
nhiệm hữu hạn Nhật Anh tổ chức lễ khởi công xây dựng 
công trình cải tạo và nâng cấp công trình xử lý nước thải 
nhà máy đạm Phú mỹ.

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy đạm Phú mỹ được 
áp dụng công nghệ MBR (Memberane Bioreator) với công 
suất thiết kế 680 m3 /ngày, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào 
07/2012

Công trình cải tạo và nâng cấp hệ thống xử thải nhà máy 
đạm Phú mỹ có giá trị thưc hiện gần 13 tỷ đồng. Công trình 
khẳng định uy tín, đánh dấu năng lực và kinh nghiệm của 
DMC trong lĩnh vực công nghệ xử lý môi trường.

Thái Quốc Việt

THÚC ĐẨY MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, PHÁT TRIỂN 
SINH KẾ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Ngày 20/12 tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển 
và phát triển cộng đồng (MCD) đã phối hợp với Tổng 

cục Biển và hải đảo Việt Nam (VASI) tổ chức Hội thảo “Giới 
thiệu và thúc đẩy mô hình quản lý tài nguyên và phát 
triển sinh kế dựa vào cộng đồng, ứng phó với biến đổi 
khí hậu tại vùng ven biển & hải đảo Việt Nam”.

Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin về chủ trương, 
chính sách, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản 
lý tài nguyên, môi trường biển và phát triển sinh kế có sự 
tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
tại các vùng ven biển và hải đảo. Bên cạnh đó, hội thảo còn 
là không gian trình diễn các mô hình thực tiễn từ nhiều tổ 
chức khác nhau. Trong đó phần lớn do chính đối tác địa 
phương và người dân tham gia vào dự án trực tiếp diễn giải 
và chia sẻ kinh nghiệm về quá trình triển khai mô hình tại 
Nam Định, Thái Bình, Khánh Hoà và Hải Phòng. 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ các dự án “Hỗ trợ cộng 
đồng nghèo ven biển Việt Nam tạo dựng sinh kế bền vững 
và bảo vệ môi trường” được sự tài trợ của Liên minh Châu 
Âu (EU) và Oxfam Novib; “Nâng cao sức đề kháng và khả 
năng phục hồi trước biến đổi khí hậu của các khu dự trữ 
sinh quyển biển và ven biển ở Việt Nam” do Cơ quan Hợp 
tác phát triển quốc tế Thụy Điển tài trợ./.

Quỳnh Nga

SÁNG TẠO VIỆT: SÂN CHƠI MỚI CHO NHÀ KHOA HỌC

Cục Sở hữu Trí tuệ, Cục Phát triển thị trường và DN 
KH&CN (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với cty 

CP truyền thông Trường Thành tổ chức lễ ra mắt chương 
trình truyền hình “Sáng tạo Việt” nhằm mục đích khai 
thác, phát triển các sáng chế, giải pháp công nghệ… 

Là một trong những dự án lớn trong “Chương trình hỗ 
trợ phát triển tài sản trí tuệ” của Chính phủ giai đoạn 2011-
2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, chương trình “Sáng 
tạo Việt” được thực hiện với định hướng đi sâu khai thác 
các sáng kiến, sáng chế, giải pháp công nghệ của của các 
tổ chức, cá nhân đặc biệt là các nhà khoa học, tầng lớp trí 
thức, học sinh, sinh viên trên cả nước để tìm ra giải pháp 
hiệu quả ứng dụng các công trình này vào cuộc sống.

Chương trình sẽ phát sóng định kỳ vào 9h sáng Chủ nhật 
hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ 15 tháng 01 năm 
2012. Đây sẽ là sân chơi trí tuệ, bổ ích và lý thú dành cho 
giới tri thức trẻ, các nhà nghiên cứu, các nhà sáng chế và 
các nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời giúp quảng bá các kết 
quả nghiên cứu, sáng chế, giải pháp công nghệ, nắm bắt 
và nâng cao kỹ năng đổi mới công nghệ, qua đó phát huy 
giá trị tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hạnh Nguyên
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GẶP MẶT ĐẠI BIỂU TRÍ THỨC XUÂN NHÂM THÌN - 2012
Sáng ngày 20/3/2012, tại Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu trí 
thức trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các ông: Phạm 
Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh 
Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQVN 
tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các hội, đoàn thể 
doanh nghiệp và các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội 
khoa học kỹ thuật tỉnh và gần 200 trí thức đại diện cho trên 
20.000 cán bộ có trình độ từ đại học trở lên đang sinh sống 
và công tác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Quang Khải đã 
ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, hiệu 
quả trên tất cả các lĩnh vực của đội ngũ trí thức vào sự phát 
triển của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu 
của sự nghiệp CNH, HĐH hội nhập quốc tế và trước yêu 
cầu phát triển của tỉnh thì số lượng và chất lượng đội ngũ 
trí thức trong tỉnh còn nhiều bất cập, thiếu đội ngũ trí thức 
đầu đàn, tiềm lực KHCN còn hạn chế… Đồng thời khẳng 
định, xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của toàn xã 
hội trong đó trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền giữ 
vai trò quyết định. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính 
quyền có chính sách thu hút nhân tài, đẩy mạnh việc bồi 
dưỡng, đào tạo đội ngũ trí thức, đào tạo nguồn nhân lực, 
huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển 
giáo dục và đào tạo, mở rộng đào tạo những ngành nghề 
mà tỉnh đang cần như: Công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cảng 
biển, du lịch, dịch vụ hậu cần, logictis… Ông Phạm Quang 
Khải chỉ đạo, đối với các hội nghề nghiệp, cần củng cố và 
nâng cao chất lượng hoạt động, cần phát huy vai trò nòng 
cốt của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh và các Hội 
thành viên, Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo trong việc 
tập hợp, đoàn kết trí thức… Về phía tỉnh, sẽ tiếp tục nghiên 
cứu, có những chính sách thu hút, đãi ngộ, tạo môi trường 
thuận lợi để trí thức phát huy khả năng của mình, cống 
hiến cho tỉnh, cho đất nước.

Các đại biểu đã nghe các bài tham luận phát biểu của đại 
biểu trí thức và của các đơn vị trong tỉnh. Tất cả các bài phát 
biểu của đội ngũ trí thức đều đánh giá cao những thành 
tựu kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua. 
Đồng thời nêu những khó khăn, trăn trở mong muốn được 
sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo trong tỉnh 
để các Hội, đội ngũ trí thức yên tâm công tác, đóng góp 

công sức, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của đại diện 

đội ngũ trí thức, ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh 
đã chấp thuận đề nghị, từ nay trở đi, hàng năm cứ vào dịp 
đầu xuân, lãnh đạo tỉnh sẽ có cuộc gặp mặt đại biểu trí thức 
của tỉnh. Cuộc gặp năm sau sẽ phong phú hơn và hiệu quả 
hơn. Về phía tỉnh, sẽ tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu 
hút, đãi ngộ tạo môi trường thuận lợi để trí thức phát triển 
khả năng của mình cống hiến cho tỉnh cho đất nước.

Đây là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo 
tỉnh và đại diện đội ngũ trí thức đang công tác và sinh sống 
trên địa bàn tỉnh. Hy vọng buổi gặp mặt này sẽ là khởi đầu 
cho một mối gắn kết và tin tưởng giữa lãnh đạo tỉnh và đội 
ngũ trí thức.

Nguyễn Ngọc Nguyện (Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh)

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG QUẢN LÝ 
RẦY NÂU VÀ BỆNH VÀNG LÙN - LÙN XOẮN LÁ

Ngày 16/3/2012, tại huyện Long Điền, Sở KH&CN phối 
hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức hội 
thảo “Ứng dụng công nghệ sinh thái trong quản lý rầy nâu 
và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa”. Đây là mô hình mới được 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng đầu tiên trong khu vực miền 
Đông Nam bộ.

Mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái trong quản lý rầy 
nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá còn có tên gọi là “mô hình 
ruộng lúa bờ hoa”. Mô hình được triển khai tại cánh đồng 
lúa đội 3 của HTX Dịch vụ nông nghiệp An Nhứt, huyện 
Long Điền trong vụ mùa 2011 và vụ đông xuân 2011-2012, 
với quy mô 10ha. Mô hình đã áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật như sử dụng những loại hoa có khả năng thích nghi 
cao, dẫn dụ được thiên địch như hoa trâm ổi, đậu phộng 
dại, sao nhái, xuyến chi…

Qua thời gian triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả 
thiết thực như: tạo được một hệ sinh thái ruộng lúa khỏe 
mạnh, cân bằng, làm mật số thiên địch tăng, chủ yếu là 
nhóm bắt mồi, bọ xít mù xanh, nhóm ký sinh ở mô hình 
luôn duy trì ở mức cao hơn so với đối chứng, mật số rầy 
nâu giảm đáng kể. Mô hình tuy không làm tăng năng suất 
nhưng làm giảm số lần phun xịt thuốc trừ sâu, rầy giảm 
chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho người nông dân, giúp 
nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Theo Trung tâm thông tin KHCN

NGHIỆM THU ĐỀ ÁN: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN CUNG CẤP THÔNG TIN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 
TỈNH BR-VT”

Ngày 15.03.2012, Sở 
KH&CN đã tổ chức nghiệm 
thu đề án “Ứng dụng công 
nghệ thông tin cung cấp 
thông tin tư vấn hướng 
nghiệp tỉnh BR-VT” do Ông 
Phạm Lê Duy Hùng – Giám 
đốc Công ty CP Giải pháp 

công nghệ Thắng Tam làm chủ nhiệm đề án. Đây là đề án 
nằm trong chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh 

Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KH&CN CẤP HUYỆN NĂM 2011 
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

Ngày 14/3/2012, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ 
chức Hội nghị báo cáo hoạt động KH&CN cấp huyện năm 
2011 và kế hoạch hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2012. 
Tham dự có lãnh đạo Sở KH&CN, 2 Trung tâm trực thuộc 
Sở, Phòng kinh tế và Phòng kinh tế & hạ tầng huyện, thị 
trong tỉnh.

Năm 2011, hoạt động KH&CN cấp huyện tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu tập trung vào các lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo 
lường - Chất lượng, các ứng dụng tiến bộ KH&CN, thông 
tin KH&CN và hoạt động của Hội đồng KH&CN các huyện.

Về công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Công 
tác kiểm tra phương tiện đo của các đơn vị năm 2011 được 
triển khai đều và tương đối, qua kiểm tra phát hiện gần 100 
lượt cân vi phạm đo lường do cân hỏng hoặc cân quá cũ. 
Hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa đóng gói sẵn và 
chất lượng hàng hóa năm 2011 được triển khai tốt, có nhiều 
hình thức kiểm tra sâu về chất lượng hàng hóa sau khi được 
công bố. Hoạt động này góp phần chống kinh doanh hàng 
giả, gian, hàng quá hạn sử dụng trên thị trường.

Về Hoạt động thông tin KH&CN, Trung tâm Tin học và 
Thông tin KHCN đã phối hợp với các Phòng kinh tế tổ chức 
các hoạt động nhằm đa dạng loại hình thông tin, nguồn 
tin đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội địa 
phương. Ngoài các bản tin cung cấp cho cán bộ lãnh đạo 
và Hội Nông dân, Trung tâm đã phối hợp với Hội nông dân 
các huyện tổ chức thành công 3 hội thi tuyên truyền viên. 
Hầu hết các trạm thông tin điện tử đều hoạt động tốt và 
phát huy hiệu quả tốt, phục vụ thông tin KH&CN cho nhiều 
đối tượng, cán bộ vận hành ở nhiều trạm đã tự biên tập và 
cập nhật tin bài mới lên website xã.

Về hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp huyện, đến 
nay các huyện đều đã có Hội đồng KH&CN cấp huyện. 
Trong đó, Hội đồng KH&CN của huyện Châu Đức đã kiện 
toàn lại theo tổ chức của huyện. 

- Trong năm 2011, Sở KH&CN đã tổ chức lớp tập huấn về 
quản lý nhà nước về KH&CN, phối hợp tuyên truyền Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật,. …

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế 
về mặt nhân sự do sự thay đổi nhân sự, công tác kiểm tra 
đo lường, và việc duy trì các trạm thông tin điện tử còn gặp 
nhiều khó khăn. 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN của tỉnh giao và 
trên cơ sở đánh giá những kết quả hoạt động và hạn chế, 
kế hoach hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2012 được 
tập trung vào các nhiệm vụ chính như công tác quản lý và 
thực hiện kế hoạch, tăng cường hoạt động của Hội đồng 
KH&CN, công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và kiểm 
tra chất lượng hàng hóa, công tác thông tin, công tác ứng 
dụng tiến bộ KH&CN

Lê Huệ

NGHIỆM THU DỰ ÁN: RAU AN TOÀN TẠI HTX PHƯỚC 
HẢI, XÃ TÂN HẢI, HUYỆN TÂN THÀNH.

Ngày 02/03/2012, Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm 
thu dự án: “Mở rộng và hoàn thiện mô hình quản lý, sản 

nghiệp năm 2011.
Nội dung đề án nhằm xây dựng và phát triển loại hình tư 

vấn và định hướng nghề nghiệp bằng giải pháp công nghệ 
thông tin nhằm cung cấp dịch vụ định hướng nghề nghiệp, 
các thông tin về trường, ngành đào tạo, điểm chuẩn của 
hầu hết các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cho các 
đối tượng là phụ huynh và học sinh cấp 3. Bên cạnh đó, đề 
án còn xây dựng hệ thống dịch vụ và thanh toán trực tuyến 
mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện, đề án đã xây dựng 
thành công hệ thống Website http://tuvannghe.vn cung 
cấp thông tin về trường, ngành học, điểm chẩn, chỉ tiêu 
của gần 430 trường đại học, cao đẳng; Cung cấp gần 400 
câu hỏi của học sinh cấp 3 khi bước vào kỳ thi đại học; Cung 
cấp bộ câu hỏi trắc nghiệm tính cách gần 200 câu nhằm 
đánh giá chính xác năng lực của mỗi cá nhân để từ đó có 
thể tư vấn được các ngành nghề chính xác theo tính cách, 
năng lực của cá nhân.

Hội đồng khoa học đánh giá đây là một đề án thiết thực, 
cung cấp hệ thống dữ liệu thông tin về hướng nghiệp 
thông qua Website tư vấn nghề. Đề án đạt yêu cầu nghiệm 
thu.

Mai Yến

NGHIỆM THU CƠ SỞ DỰ ÁN: “NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KH&CN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU”

Ngày 15/03/2012, Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm 
thu dự án: “Nhân rộng 
mô hình thông tin điện tử 
KH&CN phục vụ phát triển 
nông nghiệp, nông thôn 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do 
KS. Nguyễn Kim Trường làm 
chủ nhiệm dự án.

Dự án này nhằm giúp 
nông dân trong tỉnh có kiến 
thức và kỹ năng tin học để tìm kiếm thông tin bổ ích từ 
internet, từ thư viện điện tử và nguồn tài liệu phong phú tại 
trạm thông tin KH&CN để ứng dụng vào đời sống, sản xuất, 
đồng thời cập nhật các kết quả đã có vào cơ sở dữ liệu phục 
vụ chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần thực 
hiện hiệu quả chương trình Tam nông. 

Hoạt động của trạm thông tin điện tử giúp nâng cao dân 
trí, quảng bá hình ảnh về các sản phẩm là thế mạnh của địa 
phương, tiếp cận nhanh nguồn tài liệu kỹ thuật sản xuất – 
canh tác – nuôi trồng – chế biến – giá cả thị trường – văn 
hóa – giáo dục để áp dụng vào sản xuất và đời sống từ quy 
mô hộ gia đình, đồng thời cũng là một kênh thông tin quan 
trọng phục vụ lãnh đạo xã/phường. 

Hội nghị nghiệm thu cơ sở đánh giá dự án “Nhân rộng 
mô hình thông tin điện tử KH&CN phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” là mô hình thiết 
thực. Mô hình cần được nhân rộng tới các xã khác trong 
tỉnh để đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân trong sản 
xuất và đời sống. Dự án được xếp loại khá.

Mai Yến
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xuất, sơ chế và quảng bá Rau an toàn (RAT) tại HTX Phước 
Hải, Xã Tân Hải, huyện Tân Thành theo tiêu chuẩn VIETGAP” 
do TS. Ngô Kiều Oanh (NXB Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ - Viện KH&CN Việt Nam) làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu của dự án nhằm 
áp dụng hệ thống thông tin 
điện tử quản lý RAT để mở 
rộng quy mô sản xuất; xây 
dựng Quy trình điều tra, 
thu thập, xử lý, cập nhật, 
phân phối các dữ liệu và số 
liệu RAT theo chuẩn đòi hỏi 

của Hệ thống thông tin điện tử Quản lý RAT cấp xã, mang 
tính thực tiễn; Xây dựng quy trình sơ chế và đóng gói tiêu 
chuẩn nhằm tiết kiệm chi phí, bảo vệ nhãn mác và nâng 
cao thương hiệu RAT của HTX. Xây dựng quy trình tiếp thị 
phân phối và tiêu thụ sản phẩm RAT Phước Hải; Xây dựng 
quy trình giám sát và quản lý chất lượng nhằm đảm bảo 
tính an toàn tuyệt đối của sản phẩm RAT Phước Hải khi đưa 
ra thị trường; Ứng dụng huấn luyện và đào tạo chuyển giao 
kết quả trong quá trình xây dựng mô hình Hệ thống thông 
tin điện tử thí điểm Quản lý RAT; Tăng cường cơ chế trao đổi 
thông tin, áp dụng rộng rãi kết quả của hệ hống thông tin 
điện tử nhằm đảm bảo việc điều tra và cập nhật thông tin 
luôn kịp thời, chính xác.

Hội đồng khoa học đánh giá việc nghiên cứu mở rộng và 
hoàn thiện mô hình quản lý, sản xuất, sơ chế và quảng bá 
Rau an toàn ở địa bàn Phước Hải là một vấn đề cấp thiết. 
Tuy nhiên hội đồng cũng yêu cầu chủ nhiệm dự án bổ sung 
kết quả triển khai dự án. Dự án đạt yêu cầu nghiệm thu.

Mai Yến

NGHIỆM THU ĐẾ TÀI: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÂY 
MĂNG LE DÙNG LÀM RAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

Ngày 22/2/2012, Hội 
đồng Khoa học tỉnh do ông 
Vương Quang Cần - Phó 
giám đốc Sở KH&CN làm 
chủ tịch đã tổ chức nghiệm 
thu đề tài: “Nghiên cứu phát 
triển cây măng Le dùng làm 
rau trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu” ThS. Mai Văn Trị (Trung tâm giống cây ăn quả 
miền Đông Nam Bộ) làm chủ nhiệm đề tài.

Trước đây, cây măng Le phân bố rộng rãi ven các sườn 
núi của tỉnh BR-VT gồm các khu vực như núi Dinh, núi Thị 
Vải, núi Minh Đạm, núi Nứa và núi Lớn của tỉnh BR-VT. Tuy 
nhiên, vì nhiều lí do, vùng phân bố và diện tích cây măng 
LE giảm nhanh. 

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá hiện trạng, nghiên 
cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho duy trì, phát triển 
và nâng cao hiệu quả cây măng Le trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Hội đồng khoa học đánh giá việc nghiên cứu cho mục 
tiêu duy trì và phát triển cây măng Le như là một đặc sản 
thiên nhiên ban tặng cho địa phương là một vấn đề cấp 
thiết. Đề tài đạt yêu cầu nghiệm thu.

Theo Nguyễn Tuấn

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐÈN CHIẾU 
SÁNG TIẾT KIỆM ĐIỆN DÙNG LED.

Ngày 24-2, Hội đồng khoa học tỉnh đã tổ chức nghiệm 
thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo đèn chiếu sáng tiết kiệm 
điện dùng LED” do KS. Trần Duy Tâm (Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ) và TS. Nguyễn Văn Khải 
(Trung tâm tư vấn tiết kiệm điện và dung dịch hoạt hóa, 
điện hóa) đồng chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu chế tạo đèn chiếu sáng 
tiết kiệm điện dùng LED công suất nhỏ từ một số linh kiện 
nhập ngoại, một số linh kiện sản xuất trong nước, dưới 
dạng đèn chiếu sáng dùng trong sinh hoạt gia đình, khách 
sạn, các trang trại chăn nuôi với nguồn cung cấp là điện 
lưới 220V, điện bình Acquy 12V, pin mặt trời 12V. Nội dung 
của đề tài là thiết kế mạch điện cho 6 loại đèn LED, trong 
đó có 2 loại đèn LED công suất nhỏ với nguồn điện 220V, 
2 loại đèn LED nguồn 12V, 1 loại đèn LED kết hợp với Ozon 
sử dụng nguồn 220V, 1 loại đèn LED tích hợp pin mặt trời.

Hội đồng nghiệm thu đề tài đã ghi nhận hoạt động 
nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tác giả, nêu rõ những 
ưu điểm, hạn chế tồn tại và những điểm cần khắc phục. Đề 
tài đạt yêu cầu nghiệm thu.

Nguyễn Tuấn 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ QUẢN 
LÝ NHÂN HỘ KHẨU CỦA TỈNH BR-VT.

Ngày 16/12/2011, Hội 
đồng khoa học tỉnh đã tổ 
chức nghiệm thu đề tài 
“Ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác 
quản lý nhân hộ khẩu tại 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Ông 
Đỗ Hữu Hiền (Trung tâm 

ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh BR-VT) và Trung tá Đoàn Văn 
Quyết (phòng PC 64-Công an Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đồng 
chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu, nhằm 
hỗ trợ cho công tác quản lý lưu trữ và cập nhật tình hình 
dân cư.

Hiện nay nhóm thực hiện đề tài đã triển khai được những 
công việc như sau:

- Khảo sát nhân lực, trang thiết bị CNTT, phân tích đánh 
giá và lựa chọn công nghệ áp dụng trong đề tài nghiên cứu.

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống bảo mật và hạ tầng kỹ 
thuật khảo sát bài toán xử lý số liệu và chuẩn hoá thông tin 
về quy trình nghiệp vụ quản lý tại công an các xã, phường, 
thị trấn, Công an huyện Đất Đỏ, Công an thị xã Bà Rịa và 
Công an tỉnh.

- Phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế giao diện, hiện thực 
bài toán và lập trình cho Module đồng bộ CSDL tại Công an 
huyện Đất Đỏ, Công an thị xã Bà Rịa và Công an Tỉnh.

Hội đồng kết luận đây là đề tài có ý nghĩa cấp bách và rất 
cần thiết cho công tác quản lý nhân hộ khẩu của tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu, đề tài đạt yêu cầu nghiệm thu.

 Nguyễn Tuấn


